Cena 10 Kč
Po galerii uměleckých památek, uveřejňovaných na
obálkách Polických měsíčníků v roce 2007, budou se
letošního roku na obálkách PM objevovat podobizny
některých význačných osobností, které se v Polici (nad
Metují) narodily či zde pobývaly a zapsaly se určitým
způsobem do dějin města. Nebudeme příliš rozlišovat,
zda šlo o významné počiny v oboru průmyslovém, zda
vynikly v umění hudebním či malířském, či dosáhly
úspěchů na poli historie nebo vzdělávání. Jejich výběr
na obálku PM však bude limitován jedním, ale
závažným omezujícím faktorem – jejich dostupným
portrétem. Součástí jejich podobizny přirozeně bude
i více či méně stručné curriculum vitae.

Vilém Pelly starší
Není snad ani dobře možné nezačít s člověkem,
jehož jméno se v loňském roce velmi často skloňovalo
ve všech pádech (v souvislostech s jeho někdejším
sídlem) – o Vilému Pellymu staršímu, o němž svého
času napsal kronikář Josef Brandejs: „Dosud nebylo
takového měšťana, co Police od 13. století stojí, aby za
svůj věk jen svým přičiněním takového značného
majetku nabyl“. A měl pravdu. Dodnes se taková druhá
osobnost v Polici nad Metují neobjevila (a popravdě
řečeno, ani neměla příležitost).
Vilém Pelly starší se narodil dne 20. prosince 1849
v rodině mlynáře a krupaře Josefa Belly-ho a jeho
manželky Vilemíny Vítové, původem z České Skalice.
Bylo to v Polici, v domě čp. 28 v Hořejší ulici (což je
d$nešní hostinec „Pošta“). Dlouho zde však s rodiči
nepobyl; již roku 1851 koupil otec Josef mlýn
v Maršově. Po osmi letech se stěhovali do jiného mlýna
do Roztok, do malé vsi opodál josefovské pevnosti.
Zanedlouho se však rodina znovu objevila v Polici, otec
se věnoval se zde krupařství a později také výnosným
obchodem s dřívím a semeny. Roku 1867 koupil dům na
náměstí čp. 76 a také podklášterní mlýn.
Dům na náměstí předal roku 1870 svému synovi
Vilémovi. Ten se vyučil se kupeckým příručím

Číslo 1 z Leden
v Novém Městě n. Met., kde si osvojil i technologii
výroby lihovin, kterou, jak se záhy ukázalo v praxi,
velmi dobře ovládal a založil na této výrobě svou
existenci. Roku 1875 se oženil. Manželka Františka
Bernhardová pocházela ze sousedního domu čp. 75,
z obecního hostince „U zeleného stromu“, kde byl její
otec Kristián hostinským. Kvalita výrobků Viléma
Pellyho byla záhy pověstná a během několika dalších let
se mu výroba kořalek rozrostla natolik, že provizorní
výrobní prostory v domě již nepostačovaly; proto roku
1886 postavil vlastní výrobnu likérů. Mimo to roku
1891 koupil i zemědělskou usedlost ve Velké Ledhuji
čp. 54.
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Milé čtenářky, milí čtenáři, spoluobčané,
Vy všichni, kteří v Polici žijete, pracujete,
navštěvujete ji, rok 2008 ukrajuje s neměnnou
pravidelností vteřinu po vteřině, minutu po
minutě… svůj vyměřený čas. Po svátečních
chvílích nastává období tradičních povinností –
doma, v zaměstnáních, školách. Doba starostí i
radostí odpovídajících věku, zdraví, momentální
situaci.
Nám všem, malým i velkým, mladým i těm
dříve narozeným, přeji štěstí, zdraví a lásku.
Vnitřní vyrovnanost, vzájemné porozumění a
sounáležitost, úctu a pocit plnosti a potřebnosti.
Víry a naděje. Sami v sebe i v nás navzájem.
Ať všechna předsevzetí a přání, která jsme
vyslovili či nosíme ve svých myslích, mají
šanci především vlastním přičiněním spatřit
světlo světa a být ku prospěchu osobnímu
i obecnému.
Na radnici, v technických službách i v
našich
příspěvkových
organizacích
jsme
připraveni plnit své povinnosti. Věřím, že víc ke
spokojenosti než kritice. Tu však osobně spatřuji
velmi potřebnou. Dveře mé kanceláře jsou
otevřené Vám všem, kteří přijdete s rozumným
návrhem, námětem a připomínkou. Nebojme se
slušně řešit i nepříjemné problémy. Mnohdy
stačí je pouze pojmenovat, vysvětlit, upozornit
na skutečnosti, které třeba našima očima nejsou
viděny a ušima slyšeny.
Za nás všechny děkuji za dosavadní
spolupráci a podporu. Těším se na setkávání a
společné snažení i v tomto roce.
Za vedení města starostka Ida Seidlmanová

Ke konci roku 2007 se uskutečnila schůzka se zájemci o
byty do osobního vlastnictví v plánované výstavbě 16 bj.
v lokalitě nad zahradnictvím. Na tuto seznamovací informační
schůzku přišlo 27 zájemců. K dnešnímu dni je již závazně
přihlášeno 8 zájemců. Na stránkách www.maratonstav.cz
najdete tabulku s podlahovou plochou ke každému bytu, plánek
podlaží a zamluvenost bytů. Tyto byty nabízejí i realitní
kanceláře k prodeji. S výstavbou se začne na začátku letošního
roku a její dokončení předpokládá firma MARATONstav v
květenu 2009.
Dne 29.11.2007 se uskutečnila poslední schůzka
Dobrovolného svazku měst a obcí pro plynofikaci CHKO
Broumovsko. Tento svazek vznikl účelově pro zajištění
plynofikace 10 obcí v regionu (Broumov, Police nad Metují,
Teplice nad Metují, Meziměstí, Machov, Bezděkov nad Metují,
Žďár nad Metují, Bukovice, Hejtmánkovice a Hynčice). Za
jeho činnosti bylo vybudováno 82,5 km středotlakých rozvodů,
2 147 ks přípojek a plynofikováno 16 kotelen s celkovým
nákladem 273 494 494,- Kč. Činnost DSO pokračovala po
ukončení výstavby z důvodů splácení půjčky od SFŽP ve výši
34,3 mil. Ke konci roku 2007 zanikají důvody pro činnost
DSO. Půjčky obcí jsou splaceny a uvolněny jsou též zástavy
majetku. Nástupnickým subjektem po zániku DSO je město
Broumov s jediným závazkem převzít a uložit dokumentaci
DSO do vlastního archivu. Všechny povinnosti vyplývající
z kontrol NKÚ a FÚ Náchod byly vypořádány a uzavřeny bez
dalších závazků a následků. Zpráva o hospodaření svazku byla
odsouhlasena, včetně nevypořádané částky 50 000 Kč. S touto
částkou bylo počítáno pro případ kdyby svazek potřeboval
likvidátora. Všichni přítomní se usnesli že tuto částku převedou
na Nadační fond Hospitál Broumov na vybavení nemocnice
Broumov.

Základní pravidla pro cestování
v SCHENGENU.
Vstupem do Schengenu se nic nemění na povinnosti
prokázat se v případě potřeby platným cestovním dokladem.
Při překročení hranic musíte mít u sebe platný občanský
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průkaz nebo cestovní pas. Zatímco všechny cestovní pasy
jsou platné po dobu v nich uvedenou, platnost občanských
průkazů bez strojově čitelné zóny končí v závislosti na datu
jejich vydání nejpozději 31. 12. 2008. Pokud cestujete
Europou mimo území EU/Schengenu, potřebujete platný
cestovní pas a někdy i vízum. Občanský průkaz občanů EU
uznávají pro vstup na své území i Andorra, Lichtenštejnsko,
Monako, San Marino, Švýcarsko a Vatikán.
Občanské průkazy občanů ČR jednostranně uznává i
Chorvatsko.
Povinnost cestovat s platným dokladem totožnosti se
vztahuje rovněž na děti mladší 15 let. Tato podmínka
nemusí být splněna pouze v případě, že je dítě zapsáno
v cestovním dokladu rodiče, který ho na cestě doprovází. Od
1. 3. 2008 bude v ČR opět možné nechat zapsat dítě mladší
10 let do cestovního dokladu rodiče či provést úpravu již
zapsaných údajů. I když je možné nechat zapsat dítě i do
občanského průkazu rodiče, z praktických důvodů a kvůli
možným komplikacím při cestování v jiných státech se to
nedoporučuje. K řízení motorového vozidla je obecně třeba
český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o
technickém stavu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného
vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený
překladem. Doporučuje se též sjednání havarijního pojištění
vozidla.
Cestování se zvířaty jako psi, kočky a fretky musí být
pro cestování označeni čitelným tetováním nebo
mikročipem a musí mít platné očkování proti vzteklině. Dále
pro svého zvířecího miláčka potřebujete pas, který v rámci
EU existuje jako jednotný doklad. V ČR je vystavován
schválenými soukromými veterinárními lékaři. Pokud
během pobytu v jiné zemi EU (Schengenu, ve Švýcarsku a
Lichtenštejnsku) náhle onemocníte, máte nárok na
související nezbytnou zdravotní péči na účet své české
zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní
zdravotní pojištěnci. Musíte však čerpat zdravotní péči ve
zdravotnických zařízeních, která jsou financována
z veřejných zdrojů. Pro uplatnění nároků je vždy nutné se
prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění, nebo
potvrzením které jej dočasně nahrazuje. Pokud jste
oprávněným vlastníkem a držitelem zbraně a chcete ji vzít
sebou přes hranice, musíte si vyřídit evropský zbrojní pas.
Bude vás opravňovat k cestám po zemích EU se zbraní
v něm zapsanou a střelivem odpovídajícím účelu pro její
použití, pokud stát do kterého cestujete, nebo přes který
cestujete, udělil povolení k cestě s touto zbraní. Konkrétní
podmínky se liší dle jednotlivých států. Nemění se pravidla
EU pro volný pohyb zboží v rámci států EU související
s jednotným vnitřním trhem a celní unií.
Maximální limity pro zboží ve vozidle bez dokladů na
toto zboží v EU například: tabákové výrobky - 800 ks
cigaret, 400 ks doutníčků, 200 ks doutníků a 1kg tabáku.
alkoholické nápoje: 110 l piva, 10 l destilátů, 20 l
alkoholizovaného vína /např. portské nebo sherry/, 90 l vína
/z toho max. 60 l šumivého vína/. Příjemný pobyt a krásné
zážitky na cestách po zemích EU Vám všem.
Zdeněk Kadidlo

OREDO vydalo společný jízdní řád
vlaků i autobusů
Společnost OREDO vydala pro cestující sešitový jízdní
řád Integrované Regionální Dopravy IREDO platný od 9.
prosince 2007 do 13. prosince 2008, který zahrnuje vlaky a

autobusy všech dopravců v okresech Náchod a Rychnov nad
Kněžnou včetně spojů do Hradce Králové a Trutnova.
Prodejní cena jízdního řádu – 25 Kč – je velmi příznivá.
Ida Seidlmanová

Telegraficky…
V sobotu 1. prosince dopoledne jsme přivítali nové
občánky města. Pro příští miminka budeme mít navíc
připraveny pletené bačkůrky, které nezištně vyrobila
paní Františka Grossová, které tímto posílám ještě
jednou velké poděkování.
Zimní táboření na Hvězdě se uskutečnilo po
devětatřicáté. Vysokou laťku si Petr Scholz a jeho
„stateční“ nastavili pro příští jubilejní ročník. Počasí
sice moc zimní nebylo, ale atmosféra tradičně příjemná
a přátelská. Díky moc.
Ples lyžařů se po dlouhé době vrátil opět do Police.
Dík patří Berouskovi a všem jeho pomocníkům
z města a jistě od všech spokojených účastníků.
Mikuláš 2. prosince na náměstí dorazil a společně
s čertíky připravil především těm nejmenším chvíle
radostné i smutnější.
V pondělí 3. prosince jsme se naposledy setkali se
studenty Polické univerzity volného času a se
studentem Alešem Ottmárem jsme se vypravili do
Indie.
Konec kalendářního roku byl ve znamení hodnocení a
výročních jednání. Uskutečnilo se jich mnoho. Mnohdy
alespoň krátkou účastí jsem se snažila poděkovat za
celoroční úsilí a nasazení. Vyjádřit úctu, obdiv a
podporu pracovníkům profesním i dobrovolným.
I letos můžete vánoční stromky, které splnily svůj účel,
shromažďovat u hřbitovní zdi se strany sportoviště na
sídlišti. Na začátku února je již tradičně zlikvidují naši
skauti.
Série trhů na náměstí v předvánočním čase je
organizačně v rukou pana Pavla Kubína, kterému i
touto cestou děkuju. Není jednoduché do Police dostat
výrobce a prodejce ručních prací a řemeslné tvorby.
Obdiv zasluhuje naše MaMiNa, která nás potěšila
cukrovím, perníčky, přáníčky i výrobky z vosku. Naší
snahou bude pro příští rok rozšířit nabídku právě o výše
zmiňované výrobky.
Poličtí ochotníci v pátek 7. prosince ukončili maratón
zkoušek
vydařenou
premiérou
Vieweghových
Báječných let pod psa pod taktovkou režiséra
Jaroslava Součka. Nejenom sladce nahořklé
vzpomínky na návštěvy pod okny porodnice, ale
především setkání se starými i novými tvářemi
místních ochotníků připravili již dva pohodové večery.
Do dalších repríz ve městě i v okolí blízkém i
vzdáleném přeju hodně spokojených diváků.
V pondělí 10. prosince jsem jednala s panem Denisem
Sitorou o další spolupráci v integrované hromadné
dopravě. Prezentovala jsem připomínky mnohých z Vás,
které jsem v průběhu roku nashromáždila.
Ve středu 12. prosince se uskutečnilo poslední veřejné
jednání zastupitelstva města v tomto roce. Víc než
smutná mě připadá neúčast veřejnosti. Tentokrát se
nedostavil ani jeden občan. Ještě že Hovory s radnicí
v Pěkově a v Hlavňově si na zájem lidí stěžovat
nemohou.
Provoz lyžařského vleku i projíždění lyžařských stop je
připraveno. Jenom s tím sněhem je to zatím špatné. Do
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tvorby ledu na kluzišti se město ani letos pouštět
nebude. Hodně nepříjemná kritika z předloňského roku
mě přesvědčila, že ne vždy je dobrý záměr korunován
spokojeností. Počasí letos přeje přírodnímu ledu, proto
se milovníci bruslí mohou prohánět na cihelně, na
Hlavňovských rybnících, ale i na jezírku v Adršpachu.
Na mysli však mějme neustále opatrnost a bezpečnost.
Druhý prosincový páteční večer loňského roku patřil
Kamarádům osady 5 a polickým ostrostřelcům, kteří
v roce 2007 slavili. Kamarádi byli třiceti pěti letí,
ostrostřelci slavili patnácté výročí od svého založení.
Sešli jsme se v Pellyho domech a bylo nám při
promítání vzpomínkových filmů, muzice a povídání
milo.
Ida Seidlmanová

Dotazník k rozvoji Policka
Od minulého roku pracujeme na přípravě aktualizace
strategie celého regionu Policka. Bohužel se nám nepodařilo
dodržet plánovaný termín a oslovit vás s žádostí o vyplnění
dotazníků ještě v roce 2007. Tímto se vám všem omlouváme
a rádi bychom vás poprosili o spolupráci v roce letošním.
Dotazník, který má za úkol zachytit názory veřejnosti na
dosaženou úroveň bydlení, na vzájemné soužití, zajištění
veřejných služeb a další skutečnosti, které určují kvalitu
života v obci a okolí tedy obdrží náhodně vybraní obyvatelé
regionu na počátku roku 2008. Dotazníky budou anonymní,
není třeba je podepisovat. Kdo by rád dotazník vyplnil aniž
by byl přímo osloven, bude moci prázdný dotazník získat na
informačním centru v Pellyho domech nebo na webových
stránkách města a DSO Policka během měsíce ledna.
Jsme přesvědčeni, že nezbytnou součástí aktualizované
strategie je i průzkum priorit obyvatel pro další rozvoj
regionu. Děkujeme vám tedy za projevený zájem i ochotu ke
spolupráci.

Ida Seidlmanová a Helena Ištoková, DSO Policka

Z komisí a výborů
Rada školy
V předvánočním čase jsme se tentokrát sešli na faře. Pan
farář nás informoval o výuce náboženství na základních
školách. Poté následovaly body dle schváleného programu
jednání.
Informace o další spolupráci MŠ a ZŠ
16. ledna 2008 v 15 hodin před zápisem do 1. tříd
navštíví MŠ dr. Rejtarová z pedagogicko-psychologické
poradny a pohovoří o přípravě dítěte na školu. Tuto schůzku
by měl navštívit i zástupce školy a sdělit, kdy bude zápis, co
s sebou děti potřebují, jakou formou bude zápis probíhat, a
kterých poznatků se bude týkat.
Na červnové akci Pasování předškoláků na školáky se
rodičům i dětem představí budoucí paní učitelky, zodpoví
případné dotazy rodičů a předají seznam věcí, které budou
děti do školy potřebovat.
MŠ a ZŠ se dohodly i o předání rozhodnutí o odkladu
školní docházky nejpozději do konce června.
Hovory s rodiče proběhly
po schůzkách rodičů. Přišly dvě maminky. První žádala o
vstřícnější přístup učitelů v 6. třídách – především učitelů
matematiky. Druhá si stěžovala na dozory ve školní jídelně.

Přeje si zpřísnit dozory, aby vyučující, kteří mají dozor,
hlídali celý zástup dětí čekajících na obědy.
Školská rada souhlasí s návrhem dát v ZŠ a MŠ Police
nad Metují ředitelské volno ve dnech 3. a 4. ledna 2008.
Další jednání školné rady bude 15. ledna 2008 v 16 hodin
v Mateřském centru MaMiNa.
Ze zápisu předsedkyně Lenky Fulkové
vybrala Ida Seidlmanová

Letopisecká komise
Sešla se na svém posledním jednání v roce 2007 v úterý
18. prosince. Kromě poděkování za celoroční práci jsme
diskutovali o seriálu polických rodáků, osobností, které
budou provázet celoročně titulní stranu Polického
měsíčníku. O komentář se postará Miroslav Pichl.
Dále jsme schválili čistopis zápisu kroniky města Police
nad Metují a Pěkova za rok 2006. Poděkovali paní Jindře
Vaníčkové a paní Šárce Pokorné.
V prvním čtvrtletí roku 2008 uspořádáme opět setkání
kronikářů Policka.
Ida Seidlmanová – předsedkyně

Kulturní komise
se v prosinci nesešla. Věříme, že se její předseda pan
Miloš Puschmann co nejdříve zotaví a v lednu budeme
pokračovat ve své práci.
Ida Seidlmanová

Sportovní komise
Cílem setkání 18.12.2007 bylo vytvoření návrhu
přidělení finančních prostředků na sportovní činnost
organizací a finanční podpora k uskutečnění pořádaných
sportovních akcí v I. pol. roku 2008.
Všechny navrhované prostředky jsou podloženy
písemnou žádostí / viz příloha /.
Komise hlasovala o jednotlivých částkách, u žádné
nenastal těsný poměr hlasů.
Komise pouze zopakovala své dřívější stanovisko
ohledně finanční podpory jednotlivců – těm, kteří jsou sice
původem z Police n.M., ale dnes startují pod hlavičkou
firem či jiných oddílů a organizací mimo naše město,
nenavrhuje finanční podporu. Navrhujeme ustanovení
něčeho na způsob sportovní ceny města, kde se otvírá
prostor pro ohodnocení těchto našich rodáků – sportovců
…viz zápis SK ze srpna t.r.
Komise se shodla na obecném pravidlu, že financování
akcí pořádaných pod hlavičkou Spartaku nebo Sokola Police n.M., bude hrazeno z rozpočtu těchto organizací
s tím, že bude li některá z těchto akcí mimo běžný rámec
činnosti organizace, může být její rozpočet povýšen o
cílenou dotaci -viz letošní turnaj v kuličkách / sokol / a běh
sídlištěm / spartak /. Město nebude suplovat pravomoc i
svrchované právo těchto organizací s nakládáním
přidělených finančních prostředků – je to interní věc každé
organizace a jejich složek.
Dalším přijatým obecným pravidlem bylo rozhodnutí
nepřidělovat finanční podporu z rozpočtu města těm akcím,
které budou pořádány pod hlavičkou politické strany – bez
rozdílu barvy …
Podle informací J.Vlčka
- člena RM, můžeme
orientačně počítat na sport v celém příštím roce s částkou
cca 800tisíc korun. V této částce je zahrnut i předpokládaný
příjem z výherních automatů / 300 tis. /. Komise se dohodla
vyčlenit částku 100 tis. na podporu jednotlivých akcí pro
celý rok, mezi organizace rozdělit 400 tis. A případný
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přebytek řešit podle skutečného stavu ke konci roku 2008. /
zatím nevíme a ani nechceme odhadovat potřebnou sumu
peněz na II. pololetí /
Také výše a poměr peněz z výherních automatů budou
řešeny aktuálně.
Byly podány i tři žádosti na druhé pololetí roku 2008 –
zimní táboření, vandr a J.Fulka – činnost, … na každou
z nich se vztahuje některé z obecných pravidel a tak již dnes
je můžeme pokládat za vyřešené.
K již z jara podané žádosti místních saunistů byl přijat
závěr, že město pomohlo při znovu otevření a rozjezdu
provozu sauny a nyní už je to na nich.
Přehled podaných žádostí i s požadovanou částkou
žadatelů, návrhy SK jsou v příloze. Tímto předkládáme
RM a následně ZM svá doporučení.
Na MěÚ předám písemnou formu této zprávy, přehled
žádostí s doporučenou dotací a písemné žádosti. Jedná se o
jediný ucelený svazek žádostí a proto bych apeloval na
bdělost a ostražitost při manipulaci s ním.
P.Rutar informoval členy komise o letošním
„neúspěchu“ při snaze o realizaci projektu na umělý trávník
– další poklus v příštím roce.
Závěrem mi dovolte poděkovat členům komise i
všem, kterým není osud sportování v Police n.M. a jejím
okolí lhostejný – za dosavadní spolupráci a popřát
všechno dobré, zdraví a sílu i v tom roce příštím.
Petr Jansa

Komise pro obřady a slavnosti
Jedenáct členů komise, tři aktivistky komise z obce
Pěkov a dvě z obce Hlavňov, zajišťovali následující akce.
Vítání občánků – uvítáno bylo 47 dětí v deseti obřadech.
Vítání připravuje matrikářka s předsedkyní komise, u
obřadů se střídají členky V. Klusáčková a B. Pfeiferová,
Z Šváblová a J. Ťoková.
Letos jsme také začátkem února slavnostně přivítali
prvního občánka našeho města roku 2007 – Martina
Mazance.
Předávání vysvědčení žákům ŽŠ - v červnu tradičně
připravujeme tuto malou slavnost, které se účastní zástupci
školy, MěÚ, naší komise a rodiče žáků. Letos převzalo
vysvědčení 69 žáků ze tří devátých tříd.
Uvítání prvňáčků v ZŠ – letos jsme předali 43
prvňáčkům pohádkové knížky s věnováním MěÚ.
Stříbrné podvečery – připomínku 25 let manželského
života.
Společný obřad připravujeme v květnu a listopadu.
V květnu přijalo naše pozvání 5 párů a v listopadu také 5
párů. Po obřadu následovala beseda s malým občerstvením.
Za komisi se zúčastnily D. Hambálková a Z. Šváblová.
Zlaté svatby – v červenci oslavili toto pěkné jubileum –
50 let trvání manželství, manželé Vejrychovi a manželé
Kristovi z Bezděkova nad Metují.
Během roku bylo pozváno několik manželských párů,
ale neprojevily zájem o obřad na MěÚ. Zaslali jsme jim
alespoň gratulaci.
Blahopřát k jubileu diamantové svatby jsme byly s p.
starostkou v rodině, manželům Grossovým. Krásné výročí –
60 let společného života, stojí jistě za oslavu.
Návštěvy v domově důchodců – obyvatele domova
navštěvujeme 2 x ročně a to v jarním období a před
vánočními svátky. Naši návštěvu zpestří svým vystoupením
děti z MŠ. Besedy zajišťují členky komise V. Steinerová a
D. Vávrová.

Jánského plakety ocenění dobrovolných dárců krve
v obřadní síni MěÚ. Na této akci se naše komise také podílí.
Letos se zúčastnila V. Steinerová.
Vzpomínka na zemřelé – konala se 27. 10. 07 v urnovém
háji hřbitova. Za komisi se zúčastnili K. Richter a Z.
Šváblová.
Jubilea – k jubileu 70 a 75 let bylo letos zasláno 47
gratulací. Zasílá matrikářka p. D. Hambálková. Osobní
návštěvy u jubilantů, kteří oslavili 80, 85, 90 a více let
zajišťuje V. Zítková, J. Teichmanová, V. Steinerová a D.
Vávrová. Letos navštívily 48 občanů.
Aktivistky z obce Pěkov, J. Knittelová, M. Středová, J.
Rösselová a členka komise M. Ryšavá navštívili 23
jubilantů Pěkova a Honů.
Aktivistky z obce Hlavňov, M. Hornychová a A.
Rössnerová navštívily 18 občanů Hlavňova.
Rozloučení se zemřelými - na požádání pozůstalých
velmi citlivě zajišťuje K. Richter. Letos jsme pro tento
náročný úkol získali ještě p. M. Hájkovou z Pěkova, na
kterou se mohou pozůstalí obracet. Kondolence pozůstalým
zasílá matrikářka.
Veliký dík za spolupráci s naší komisí patří dětem ze
ZUŠ a MŠ, které svým vystoupením obohacují některé naše
akce.
Zdena Šváblová, předsedkyně komise

Obsah usnesení rady města
č.26 a č.27 /2007 ze dne 10. 12. a 17.12. 2007
RM schvaluje pronájem kanceláře o ploše 58 m2 v přízemí
domu č.p. 341 v k.ú. Police nad Metují panu Lukáši
Vackovi od 1.12.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 200,Kč/m2 ročně.
RM bere na vědomí předložený přehled dokončených
staveb města, které jsou v záruční době a žádá o doplnění o
konkrétní uplatňované vady a nedodělky na jednotlivých
stavbách.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou
vyhlášku č. 7/2007, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Police nad Metují,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
RM schvaluje :
1) prodloužení nájmu zemědělských pozemků dle nájemní
smlouvy ze dne 1.1.2002 Družstvu vlastníků Police nad
Metují a prodloužení nájmu zemědělských pozemků dle
nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2000 panu Vladimíru
Vackovi Pěkov. Nájemní smlouvy budou prodlouženy
od 1.1.2008 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v
délce 12 měsíců, přičemž výpověď z nájmu může být
uplatněna pouze ke dni 1. 10. běžného roku.
2) pronájem zemědělských pozemků dle přílohy Družstvu
vlastníků Police nad Metují, Zemědělskému družstvu
OSTAŠ Žďár nad Metují, Vladimíru Vackovi Pěkov a
firmě BOR spol. s r.o. Bezděkov nad Metují. Nájemní
smlouvy budou uzavřeny od 1.1.2008 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 12 měsíců,
přičemž výpověď z nájmu může být uplatněna pouze ke
dni 1. 10. běžného roku.
RM neschvaluje pronájem pozemků p.č. 277/12, 277/10,
277/7, 277/8, 277/11, 277/3, 277/4, 169/2 a 749/1 v k.ú.
Velká Ledhuje, a pozemků p.č. 384/9, 384/10 a 384/11 v
k.ú. Police nad Metují manželům Jursovým.
RM ruší své usnesení č. 09/17/2007 - záměr prodeje
pozemků 277/10, 277/12 a 277/7 v k.ú. Velká Ledhuje.
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RM schvaluje prodloužení nájmu pozemků dle nájemní
smlouvy ze dne 13.11.2002 Družstvu vlastníků Police nad
Metují, dle nájemní smlouvy ze dne 18.11.2002 firmě
LUAPA s.r.o. a dle nájemní smlouvy ze dne 21.8.2002
firmě WWD Ostaš s.r.o. Nájemní smlouvy budou
prodlouženy od 1.1.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
RM schvaluje:
1) prodloužení nájmu části pozemku p.č. 993/6 v k.ú.
Police nad Metují nájemcům panu Davidovi
Liskovskému, Luboši Bartoňovi a Josefu Sivákovi od
1.1.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
2) prodloužení nájmu části pozemku p.č. 995/2 v k.ú.
Police nad Metují nájemci paní Vlastě Novákové od
1.1.2008 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
3) prodloužení nájmu části pozemku p.č. 995/2 v k.ú.
Police nad Metují nájemci panu Zdeňkovi Vlachovi od
1.1.2008 na dobu určitou 1 rok. V případě že vymění
dřevěnou garáž umístěnou na tomto pozemku za garáž
plechovou bude mu nájem prodloužen na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje nájemné z pozemků ve vlastnictví města
Police nad Metují, pronajatých k zemědělskému užívání, a
to ve výši 2% z průměrné ceny pozemků v daných
katastrálních územích.
RM schvaluje s platností od 1.1.2008 pronájem nebytových
prostor na pozemku st.č. 379/2 v k.ú. Police nad Metují
panu MUDr. Danielu Blažkovi na dobu neurčitou, nájemné
300,- Kč měsíčně.
RM doporučuje ZM ke schválení „Pravidla pro rozpočtové
provizorium na I. čtvrtletí roku 2008“.
RM schvaluje za vítěze výběrového řízení malého rozsahu
na výměnu plynového kotle o výkonu 1 100 kW v sídlištní
kotelně v Polici nad Metují firmu VK INVESTING s.r.o.
Jaroměř za cenu 3 471 230,- Kč vč. DPH v nabídnutých 19
pravidelných 2 měsíčních splátkách po 182 696,30 Kč.
RM schvaluje organizační směrnici č. 6/2007 – „Pravidla
pro vyřizování stížností a petic“ platnou od 1.12.2007.
RM doporučuje ZM ke schválení odkupu staveb v areálu
zahradnictví od pana Klímy za cenu 160 tis. Kč.
RM schvaluje a ZM doporučuje ke schválení úpravy
rozpočtu č. 25 až 33 tj. zvýšení výdajů o 315 000,- Kč,
zvýšení příjmů o 733 630,- Kč, třída 8 minus 418 630,- Kč
RM bere na vědomí dopis Michala a Petry Kosových
s žádosti o podporu ve věci přístavby domova důchodců.
RM chápe důvody žádosti, ale necítí se oprávněna vstupovat
jakýmkoliv způsobem do sporu třetích osob. (manželé
Kosovi vers. KÚ KHK)
RM schvaluje prodej movitého majetku :
- počítač inv. č. 5 a monitor inv. č. 131 paní Janě Jenkové
- počítač inv. č. 368 panu Rudolfu Vaníčkovi
Cena je stanovena takto :
- počítač 500,- Kč
- monitor 300,- Kč
RM schvaluje přidělení městského bytu č.10 - 1+1 v domě
č.p. 407 v ulici Na Babí v Polici nad Metují paní Bohumile
Pfeiferové od 1.1.2008.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1050/16 v k.ú.
Police nad Metují o ploše 15 m2 panu Pavlu Martincovi,
nájemné je stanoveno na 4,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje odpuštění poplatku ze vstupného:
a) pořadateli Maškarní merendy - HKO Police nad Metují
b) pořadateli Plesu lyžařů - lyžařskému oddílu TJ
SPARTAK Police nad Metují

RM bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve
městě předloženou vedoucím OO Policie ČR npor. BC. P.
Štenglem.
RM schvaluje bezplatné užití znaku města na webových
stránkách portálu www.doplnek.com .
www.meu-police.cz

ODPADOVÉ INFORMACE
Změna svozového harmonogramu
zbytkového odpadu
Na základě požadavku občanů polických integrovaných
obcí, změnilo zastupitelstvo města, na svém zasedání dne
12. prosince 2007, svozový harmonogram vyvážení
zbytkového odpadu z popelnic pro tyto obce. Ve vlastním
městě se svozový harmonogram nemění. Tato změna
nastává od ledna 2008. Přesný svozový harmonogram je
následující:
v katastrálních územích Police nad Metují a Velká
Ledhuje (stejný jako v loňském roce):
od jara – do podzimu každý týden, v zimě 1 x za 14 dní
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 3., 5.
5., 7., 9.
11., 12., 13., 14
14., 15., 16., 17., 18.
18., 19., 20., 21., 22.
23., 24., 25., 26., 27.
27., 28., 29., 30., 31.
31., 32., 33., 34., 35.
36., 37., 38., 39., 40.
40., 41., 42., 43.
45., 47.
49., 51., 53.

v katastrálních územích Radešov nad Metují, Hlavňov,
Pěkov a Hony:
od podzimu – do jara každý týden, v létě 1 x za 14 dní
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 2., 3., 4., 5.
5., 6., 7., 8., 9.
10., 11., 12., 13., 14.
14., 15., 16., 17., 18.
18., 19., 21.
23., 25., 27.
27., 29., 31.
31., 33., 35.
37., 39., 40.
40., 41., 42., 43., 44.
45., 46., 47., 48.
49., 50., 51., 52., 53.

Odpadový poplatek pro rok 2008
Odpadové služby budou tak jako v loňském roce
placeny místním poplatkem. Poplatek mají za povinnost
platit všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na
území města a dále majitelé objektů, sloužících k
individuální rekreaci. Tato povinnost je dána městskou
vyhláškou o místním poplatku za provoz odpadového
systému. Výše poplatku pro rok 2008 je vyhláškou
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stanovena na 500,- Kč za osobu a rok. Oproti loňskému
roku došlo k jeho navýšení, a to z důvodu vyšších
provozních nákladů, které vyvolá změna svozového
harmonogramu a také zvýšení ceny pohonných hmot.
Konkrétní výše poplatku vychází z předpokládaných
nákladů na odpadové služby a příjmů za třídění od
společnosti EKO-KOM. (Čím více využitelných odpadů
vytřídíme, tím vyšší bude tento příjem, který napomáhá
pokrýt část nákladů na odpadové služby a tím zlevňuje
odpadový poplatek.) Odpadový poplatek je vybírán na
městském úřadě v pokladně, tedy v kanceláři finančněsprávního odboru, dveře č. 23 (bývalá matrika). Úhrada je
možná buď v hotovosti nebo převodem na účet města, číslo
účtu 6015-0004522551/0100, variabilní symbol 1337 a
rodné číslo, konstantní symbol 308, a to buď jednorázově v
celé výši (do 31. března) nebo ve dvou pololetních splátkách
(I. polovinu do 31. března a II. polovinu do 31. srpna). Za
domácnost může poplatek uhradit společný zástupce, za
dům jeho vlastník nebo správce (společný plátce). Při
úhradě odpadového poplatku obdrží každý poplatník
novou známku pro rok 2008, kterou pro kontrolu nalepí
na svoji popelnici. Také je možné obdržet informační
brožuru - Odpadový průvodce (ten, kdo ji ztratil nebo
v loňském roce nedostal). Do konce března bude svozová
firma provádět svoz ze všech přistavených popelnic, bez
označení novou známkou. Po tomto termínu nebudou
neoznačené nádoby vyváženy. V případě nezaplacení,
vymáhá odpadový poplatek městský úřad, a to podle zákona
o správě daní a poplatků. V tomto případě je možné
poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech v platném znění a povinnostmi, které jim tento
zákon, jako původcům odpadu ukládá. V případě odpadu
podobného komunálnímu, s výjimkou nebezpečných složek
tohoto odpadu, mohou využít městský odpadový systém
pouze na základě písemné smlouvy s městem. Tuto
smlouvu je možné uzavřít na městském úřadě, v kanceláři
odboru IMŽP, dveře č. 38. Další potřebné informace Vám
poskytne Městský úřad Police nad Metují.

Třídění odpadu a jeho odkládání
na místech k tomu určených
Stále znovu a znovu se obracíme na naše občany
s výzvou ke třídění odpadů. Podíváme-li se po svátcích do
našich popelnic nebo popelnic sousedů a na stanoviště
těchto nádob, shledáme, že tato výzva musí zaznít ještě
naléhavěji. Třídění odpadů je jednak povinnost, daná
každé fyzické osobě zákonem o odpadech, jednak
nutnost, z hlediska surovinového a snižování množství
odpadu ukládaného na skládky a v neposlední řadě
možnost získat finanční prostředky na částečnou úhradu
odpadových nákladů, které město a potažmo občané musí
platit. Je potřeba, aby se třídění odpadů stalo normální a
běžnou součástí našeho života. Nejefektivnější je vytřídit
vzniklý odpad tam kde vznikl, tedy především v našich
domácnostech. Naše městská odpadová vyhláška nám
stanovuje, na jaké složky máme odpady třídit.
Jedná se o:
a) využitelný odpad, tedy zejména papír, sklo, plasty a
nápojové kartony, kovy a biologicky rozložitelný odpad z
kuchyní,
b) elektroodpad, tedy veškerá vyřazená elektrická a

elektronická zařízení, včetně komponentů, které jsou
jejich součástí,
c) nebezpečný odpad, tedy odpad s obsahem škodlivin nebo
vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost podle
1)
zákona o odpadech (např. rozpouštědla, kyseliny,
pesticidy a jiné chemikálie, barvy a ředidla, oleje, léky,
baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, některý
elektroodpad jako televizory a chladničky, apod.),
d) objemný odpad, tedy odpad, který pro své rozměry nelze
odkládat do sběrných nádob na zbytkový odpad (např.
vyřazený nábytek a podobná zařízení, podlahové krytiny
apod.),
e) odpadu ze zahrad a parků, tedy odpad vznikající při
údržbě zahrad, parků, ostatní mimolesní zeleně a
městského hřbitova,
f) zbytkový odpad, tedy odpad který zůstává po vytřídění
všech výše uvedených složek.
Vyhláška dále stanovuje, kam máme jednotlivé
vytříděné odpady odkládat. Začneme-li složkou a), tak
pro odkládání
využitelných odpadů, mají občané
v současné době k dispozici 27 míst po celém území města,
kde je možné do volně přístupných kontejnerů odkládat
plasty a nápojové kartony, sklo a papír. Pro odložení
papíru je navíc možné využít sběrný dvůr, příležitostné
sběry základní školy a Diakonie a sběrnu surovin
společnosti STEF, a.s. Kontejnery na plasty a nápojové
kartony jsou vyváženy každý týden, papír 1x za 14 dní
v sudých týdnech a sklo podle potřeby cca 1x za 14 dní. Na
některých místech občas dochází k přeplnění kontejnerů.
Tato místa již byla posílena. Přeplňování je ale způsobeno i
tím, že odpady nejsou řádně složeny (nesešlápnuté PET
láhve, nesložené papírové krabice) a kapacita kontejnerů tak
není řádně využita. Žádáme proto občany, aby před
odložením do kontejnerů odpady řádně složily a
v případě plných kontejnerů, aby nenechávaly odpady
volně odložené na zemi, ale využily jiné kontejnery pro
daný druh odpadu nebo vyčkali na vyprázdnění
kontejnerů. V třídění využitelných odpadů máme ještě
velké rezervy - tyto odpady jsou v rozporu s odpadovou
vyhláškou stále odkládány do popelnic na zbytkový odpad.
Proto pro docílení povinnosti třídění odpadů, dané
zákonem a městskou odpadovou vyhláškou, bude po
projednání se svozovou společností přistoupeno k tomu, že
zjistí-li svozová osádka v popelnici odložené využitelné
odpady, nebude popelnice vyprázdněna.
(O třídění a odkládání dalších, výše uvedených složek
komunálního odpadu, uvedeme informace v příštím čísle
měsíčníku.)
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
V listopadu 2007 bylo provedeno podzimní kolo
pravidelného monitoringu kvality vody z vrtu Jůlinka na
náměstí. Odběr vzorků realizovala
Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha, která provádí sledování vod v prostoru
bývalé skládky odpadů u Ostašské ulice a rozbor odebrané
vody
provedla
akreditovaná
laboratoř
společnosti
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha - protokol o
zkoušce č. 2007/4335. Výsledky rozboru jsou porovnávány s
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly,
v platném znění. Provedený rozbor opět potvrdil, že voda z
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Jůlinky vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy a
vyhovuje jak po stránce chemické, tak i po stránce
bakteriologicko-biologické. Vzhledem k obsahu dusičnanů,
není tato voda použitelná pro přípravu umělé výživy
kojenců. Z hlediska charakteristiky vody se jedná o vodu
vápenato-hydrogenuhličitano-síranovou.

Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka
reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
hořčík
vápník
sodík
draslík
železo
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
hydrogenuhličitany
ropné látky
arsen
rtuť
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

skutečnost

pH
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
KTJ/100 ml
jedinci/ ml

7,5
3,0
< 5,0
110
1,5
0,7
< 0,05
66
13
< 0,2
40
< 0,01
230
0,02
2,0
0,3
0
0

limit
6,5 – 9,5
2 – 3,5
20 – 30
40 – 80
200
0,20
250
100
1,5
50
0,50
10
1
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
č. 5 / 2007

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Rada města Police nad Metují vydává dne 12.11.2007, na
základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení.

Článek 1

Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy s jejich důsledky tak, aby zimní údržba
byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám
na straně jedné a ekonomickým a technickým možnostem
vlastníka místních komunikací na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou většinou
vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních
komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem
společenských potřeb uživatelů místních komunikací a
možnostmi danými finančními prostředky rozpočtu města
s přihlédnutím k technickým možnostem. Obsahem plánu je
specifikace činností vlastníků místních komunikací
s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve
sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale pouze zmírnit a
vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na
celém území města, stanoví plán zimní údržby i potřebné
priority. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti
místních komunikací a z technických možností provádění
zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním
dokumentem pro provádění prací spojených se zimní

údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních
prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních
komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací
z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
Článek 2

Vysvětlení základních pojmů
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí :
a) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
(dále jen „zákon“)
b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“)
c) nařízení č. 5/2007, Operační plán zimní údržby
místních komunikací (dále jen „nařízení“)
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích,
které
byly
způsobeny
zimními
povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1 vyhl.).
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto
komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a
jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám
a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1 zák.).
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se
rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu
stavu a stavebně technickému stavu komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 6
zákona).
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků
silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje
pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a
jejich důsledkům (§ 26, odst. 2 zákona).
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti,
kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).
Vlastníkem místních komunikací je obec – město (§ 9,
odst. 1 zákona).
Správcem komunikací je fyzická nebo právnická osoba,
kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv (§ 9,
odst. 3 zák.).
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací
jsou dány zejména výší finančních prostředků, kterou může
obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních
komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky,
které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam
(§ 27, odst. 6 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou
nemožnost zimní údržby.
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce
hraničí se silnicí nebo místní komunikací je fyzická nebo
právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo
zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a
odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti (§ 27, odst. 4 zákona).
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. prosince do 31.
března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba
místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období,
zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a
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technickým možnostem vlastníka
komunikací.
Článek 3

(správce)

místních

Základní povinnosti vlastníka, správce a
uživatelů místních komunikací
a)

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- zajistit potřebné finanční prostředky na
provádění zimní údržby
- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných
pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při
provádění zimní údržby
b) Základní povinnosti správce místních komunikací
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací
spojených se zimní údržbou
- v průběhu zimního období zmírňovat a
odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti
s přihlédnutím k ekonomickým možnostem
vlastníka místních komunikací
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní
údržby komunikací a vést o této činnosti
předepsanou evidenci
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby
s orgány obce – města, policií a jinými
zainteresovanými orgány
- kontrolovat provádění všech prací spojených se
zimní údržbou
c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací,
který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se
podle tohoto plánu zmírňují závady ve
schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat
pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé
kaluže, ledové jazyky, kluzkost ve stínu stromů
a budov apod.)
- při chůzi po chodníku používat té části
chodníku, která je udržována
- při přecházení komunikací použít k přechodu
označený přechod pro chodce na němž
- jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve
schůdnosti
Článek 4

Základní technologické postupy při zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti
a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je
z ekologického
i
ekonomického
hlediska
nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno
odstraňovat podle možností dříve než jej provoz
zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy
vrstva sněhu dosáhne min. 5 cm. Při trvalém sněžení
se odstraňování sněhu průběžně opakuje. Na
dopravně důležitých chodnících se odstraňování
sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních
chodnících v šířce 1 m. S posypem komunikací se
začíná po odstranění sněhu a kdy jen nebezpečí
vytvoření kluzkosti na komunikaci.
b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých
sněhových vrstev posypem inertním nebo
chemickými materiály
Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom,
že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na

povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž
se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a
proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
Posyp komunikací chemickými posypovými
materiály se bude provádět výjimečně a pouze v malé
míře.
c) Povinnost vlastníků sousedních nemovitostí, které
přiléhají k průjezdnímu úseku silnice nebo místní
komunikace je zmírňovat závady ve schůdnosti na
přilehlých chodnících
Správce místních komunikací zmírňuje závady ve
schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu.
Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich
délce a šířce, ostatní pouze v šířce 1 m. Na
průjezdním úseku silnice obcí se závady ve
schůdnosti zmírňují pouze na těchto přechodech. Na
ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje
závady ve sjízdnosti jejich správce, kterým je Správa
a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou zmírněny
zmírněním závad ve sjízdnosti.
d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí pouze
omezeně na místech, která jsou pro mechanizační
prostředky těžko přístupná nebo nepřístupná, ale
dopravně důležitá. Sníh se odstraňuje a posyp provádí
na úzkých chodnících, uvolňování vstupu na
přechody.
Článek 5

Časové limity pro zahájení prací při zimní
údržbě místních komunikací
a) Při odstraňování sněhu
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění,
že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V době
mimopracovní při domácí pohotovosti do 45 minut
po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
b) Při posypu inertními materiály pro zmírnění
kluzkosti komunikací
V době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění,
že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost
nebo
schůdnost
vlivem
kluzkosti.
V době
mimopracovní při domácí pohotovosti do 45 minut
po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti vlivem
kluzkosti.
Článek 6

Stanovení pořadí údržby místních komunikací
I. pořadí
1. traktor : Radimovská (částečný posyp), Tyršova,
Husova Masarykovo náměstí, Tomkova, Radešovská
(posyp), Radešov,
2. LADOG - traktor : K Vodojemu (posyp), Na Bělidle
(posyp),
Hvězdecká(posyp),
K Sídlišti
(posyp),
K Drůbežárně (posyp), Na Sibiři až po Čukotku (částečný
posyp), Smetanova (částečný posyp)
II. Pořadí
1. LADOG - traktor : Jiráskova, Dvořákova, Dukelská,
Mírová, Ledhujská (posyp), Zahradní, Na Prádle, Ke
Koupališti, Pod Klůčkem, Horní, Slunečná, Fučíkova,
Gagarinova, Pod Havlatkou, U Lesovny, Za Pekárnou,
Malá Ledhuje
III. pořadí
1. traktor: Soukenická, Malý Rynk, Ke Strážníci (dolní
část), U Damiánky, V Rokli (posyp), Ke Žděřině, Ze
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Žďárské k Malé Ledhuji, Pod Jasany, Ochoz (částečný
posyp), Příčná, U Opatrovny
Grafické znázornění pořadí údržby místních
komunikací, viz. příloha č.1. Na ostatních místních
komunikacích se zimní údržba neprovádí, případně se
provede pouze v případě naléhavých potřeb.
Článek 7

Odstraňování sněhu a posyp komunikací
určených
výhradně pro chodce
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

chodník okolo Bezděkova parku
průběžné chodníky Bezděkovým parkem
chodník okolo čekárny – kř. ul. Tyršovy a Husovy
chodníky v ul. Nádražní od kř. ul. Tyršovy po kř. ul
Soukenické
levý chodník (směr Bezděkov/ v ul. 17. listopadu od
Masarykova náměstí k pozemku závodu Veba a.s. a
od vrátnice závodu Veba a.s. po výjezd ze silnice
k bývalé cihelně
chodník v ul. Ostašské
chodník v ul. K Sídlišti
chodník v ul. Na Babí a Na Sibiři– od Krčmy
k autoopravně
průběžný chodník sídlištěm
spojovací komunikace Masarykovo náměstí ul.
Nádražní
chodníky okolo kašny na Masarykově nám.
chodník okolo čp.340 (Česká pošta) a čp.341
(býv.Zemědělská škola)
chodník u kř. ul.Bělská a silnice Ledhujská (u
pensionu Adler)

Police nad Metují. Tato smlouva je uzavírána vždy ne jedno
zimní období a zaručuje úklid sněhu v uvedených obcích
vždy s platností od dne podpisu do 15.4. následujícího
roku.
Článek 11

Kontrola provádění zimní údržby
Kontrolu kvality provádění zimní údržby provede vždy
po vydatném sněžení, nejméně však 2x týdně p. Michal
Mucha, nebo Ing. Vasil Bučok.
Článek 12

Závěrečná a zrušovací ustanovení
(1) Toto nařízení města bylo schváleno radou města dne
12. 11. 2007, usnesením č. 11/24/2007 a vyvěšeno na
úřední desce městského úřadu dne 22. 11. 2007.
(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se zrušuji
všechny předcházející Operační plány zimní údržby.
(3) Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 7.12. 2007.
Mgr. Ida Seidlmanová
starostka města Police nad Metují

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

Rozpis lékařů stomatologické
služby leden - únor 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
12.1. – 13.1.
19.1. – 20.1

Lékař

Tel. č.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police nad Met.

491 541 654

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

491 543 543

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

Na ostatních komunikacích pro chodce se zmírňování
závad ve schůdnosti neprovádí, případně se provede pouze
v případě naléhavých potřeb, především u objektů ve správě
Technických služeb Police nad Metují,s.r.o.

26.1. – 27.1.
02.2. – 03.2.

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

Článek 8

09.2. – 10.2.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
491 521 839

Zodpovědnost za provádění zimní údržby
Za provádění zimní údržby je zodpovědný p. Michal Mucha
tel : 602 772 284
Vlastní údržbu budou provádět následující pracovníci:
a) a) Jan Doležal - pluhování traktorem s radlicí ,
práce s nakladačem OSTROWEK
b) Miroslav Gennert – pluhování LADOGEM s radlicí,
pluhování traktorem s radlicí,
c) Jan Pohl – pluhování LADOGEM s radlicí,pluhování
malotraktorem, ruční údržba chodníků
d) Karel Dachs - posyp inertním materiálem – Multicár,
ruční údržba chodníků
e) Jaroslav Čermák – pluhování
chodníků
malotraktorem s radlicí, ruční údržba chodníků
Článek 9

Posypový materiál
Posyp bude prováděn strojně drtí se zrnitostí 4 - 8 mm a
ručně pískem. Oba druhy posypových materiálů jsou
uloženy ve skladových prostorách organizace Technické
služby Police nad Metují, s.r.o.
Článek 10

Smluvní vztahy
Na úklid sněhu v obcích Hlavňov, Pěkov a Hony je
uzavřen smluvní vztah mezi organizacemi Technické
služby Police nad Metují ,s.r.o. a Družstvem vlastníků

16.2. – 17.2.

Seminář DSO „Lesy Policka“
Dne 24.1. pořádá DSO Lesy Policka v Pellyho domech
v Polici nad Metují seminář na téma Možnosti získání
finančních podpor v lesnictví z programu EAFRD Osa I, Osa
II.
Seminář představí jednotlivá opatření, podmínky
poskytnutí dotace a praktické zkušenosti při podávání žádostí.
V letošním roce se otvírají další kola příjmu žádostí, první již v
měsíci únoru.
Akce je zaměřená na předání informací především pro
vlastníky lesů, jejich zástupce, ale také pro vlastníky
zemědělské půdy, které zajímá program o zalesnění zemědělské
půdy.
Zvláštní pozvání chceme adresovat vlastníkům malých
lesních majetků, pro možnost získání informací o dotacích
z EU.
Vlastní seminář začne od 9 hodin v učebně č. 3 ukončení
ve 12 hodin. Seminář je bezplatný.
Bližší informace na telefonním čísle 605 150 117.
Vaši účast, prosím, potvrďte do 22.1. na e-mail:
lubos.binar@tiscali.cz, nebo na výše uvedeném čísle.
Binar Luboš
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Poplatky za znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost, danou §19
odst.16 zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. v platném
znění (dále jen zákon), zaslat do 15. února kalendářního
roku, podklady pro stanovení výše poplatku za
znečišťování ovzduší. Podklady se zasílají městskému
úřadu. O výši poplatku rozhoduje a poplatky vybírá, podle
§19 odst.6 zákona, městský úřad, a to podle zákona o
správě daní a poplatků. Jedná se o spalovací zdroje o
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 kW.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

KNIHOVNA
Všem našim čtenářům a návštěvníkům přejeme šťastné
vykročení do nového roku 2008 a věříme, že se s vámi
všemi budeme setkávat v prostorách knihovny v Pellyho
domech a při našich akcích.

Kopírovací služby knihovny
V Knihovním řádu máme stanoveny podmínky, za
kterých je možno v knihovně získat kopii nějakého
materiálu: Reprografické služby poskytuje knihovna
čtenářům za úhradu na kopírovacím přístroji. Kopie se
pořizují pouze z materiálů knihovny. Bohužel tedy
nemůžeme poskytovat kopírovací služby, tak jak bylo
uvedeno v minulém čísle Polického měsíčníku. Ale
knihovna musí ctít Knihovní zákon i Zákon autorský
(zabezpečující ochranu autorských práv). Děkujeme za
pochopení a těšíme se na vaši návštěvu, při které vám velice
rádi okopírujeme úryvky z knih nebo materiály pro vaši
vlastní potřebu a vzdělávání.

Vzpomínka na Vánoce
Jedním snímkem se vracíme do předvánoční doby, kdy
dětské oddělení ve čtvrtek 20. Prosince odpoledne navštívily
paní Krpálková a Kollertová se svým divadélkem. Jejich
vánoční hra se školákům, předškolákům i přítomným
maminkám moc líbila a my jim ještě touto cestou znovu
děkujeme.

Slovo je cestou člověka k člověku
Znovu se vracíme k setkání místních autorů poezie a
dnes vám představujeme verše pana Jana Kollerta z blízkého
Suchého Dolu. Kolik otevřenosti a kolik moudrosti je v jeho
verších. Díky za ně a autorovi přejeme pozorné čtenáře:

Zpověď
Co se tak díváte, nejsem tu prvně,
Před léty mnohými za domov dočasný zvolil jsem tento svět
Čas jako horská bystřina ubíhá
Už ani nevím snad kdy dětství své spatřil jsem naposled
Zato mládí kouzelné v oparu růžovém
se špatně lítostí tajenou vzpomínky mé provokuje
ty časy které se nikdy nevrátí, kdy člověk všecko ví a všecko zná
a kdy nesměle láska první, na srdíčko zabubnuje
A což teprv léta mužná
Kdy sil bylo dost na kleče pluhu i na ženu nezkrocenou,
Kdy hrdost svou hýčkal jsem až k furiantoví
A tvář svoji snad nikdy nezastih jsem zarmoucenou
Pak přišla doba zralosti
Když odevzdal jsem všechno co jsem měl
Všechno – i lásku i dílo nedokončené – a sobě?
Sobě ponechal si jenom víru
Víru že ten co rozdává břemena těžká milostiv bude
A když břímě dal že přidá snad i sílu
A najednou je tu stáří
A člověk ani rady si s ním neví
Zapomněl koupit si jízdenku zpáteční
Snad nebyl čas, možná i záměr byl jiný
Stáří, to není jenom doba vzpomínání
To doba je i usmíření a odpuštění všem co v životě nám ublížili
Né! Všem né!
Těm odpustit nelze, co zemi rodnou ponížiti chtěli a také ponížili

Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Úterý 22.1.2008 v 17:00 hodin

PAST NA ŽRALOKA
Rybí kluk Panki se přestěhuje na nový korálový útes.
Potká rybí slečnu, krásnou Kordelii, která má ale hodně
zubatého nápadníka. Dokáže získat lásku své vyvolené a
zároveň ji i útes ochránit před divokým žralokem?
Malý bezstarostný rybí kluk Panki se
s rodiči přestěhuje na nový korálový
útes. Jeho život se změní v okamžiku,
kdy mu tátu a mámu chytí do
rybářské sítě. Od této chvíle se o sebe
musí postarat úplně sám. Naštěstí si
na novém místě najde rychle spoustu
kamarádů, se kterými vymýšlejí jednu
lumpárnu za druhou. Jednoho dne ale
spatří Kordelii – tu nejkrásnější rybí
slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka není
jediný, komu se Kordelie líbí. Útesu vládne nebezpečný
žralok Troy se svou partou stejně zubatých kamarádů. Ten
slíbil, že neublíží žádné rybce, když si ho Kordelie vezme. S
tím se ale statečný hrdina nehodlá smířit a rozhodne se s
Troyem bojovat. Dokáže tak malá rybka získat lásku své
vyvolené a zároveň ji i útes ochránit před divokým
žralokem? Vtipná animovaná pohádka pro malé i velké
diváky bude uvedena s českým dabingem.

Režie: Howard E. Baker, John Fox
Hrají: v českém znění: Jan Dolanský (Panki), Lucie
Vondráčková (Kordelie), Petr Čtvrtníček (Troy), Petr
Rychlý (Dylen), Jiří Hromada (Nerissa), Jiří Lábus (Viktor),
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Miluše Šplechtová (Pearl), Tomáš Trapl (krabík Max), Pavel
Tesař (Igor)
Přístupnost: Přístupný.
Český dabing.
Animovaná pohádka USA/Korea 2006 (77 min).
Vstupné: 40 Kč

**********
Čtvrtek 31.1.2008 v 19:00 hodin

POSLEDNÍ PLAVKY
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem
v hlavní roli.
Film "Poslední Plavky" je
příběhem Jardy Kuchaře,
hrdiny zašlé éry tuzexového
bonu. Jeho finanční příjem
spočívá v pronájmu vlastního
bytu. Každé léto je nucen
trávit u opuštěného rybníka,
kde
provozuje
ještě
opuštěnější
bufet.
Jeho
pravou rukou (a to je levák) je
místní
prosťáček
Kamil
Hošpes.
Mezi
hrstku
zákazníků
patří
dvojice
traktoristů Jirka s Péťou a Jardův zapřísáhlý nepřítel,
fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem.
Rozmarné letní dny jsou narušeny zjevením monstrózních
rozměrů. Z hlubin vod třetí závlahové kategorie se vynořil
monstrsumec Lojza a sežral Vrtílkova psa. Jarda Kuchař v
Lojzovi vidí šanci na regeneraci místního turistického ruchu.
Povolává rybáře z celé republiky. A dva skutečně dojedou...
Režie: Michal Krajňák
Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf Hrušínský, Jiří
Lábus, Josef Rosen, Magdalena Sidonová, Kristina
Farkašová a další
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Komedie ČR 2007 (90 min).
Vstupné: 50 Kč *

**********
Úterý 5.2.2008 v 19:00 hodin

KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ
Všechno, co potřebujete
vědět k přežití. Vítejte
v klubu!
Černá

komedie KURZ
NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ si na nedávno
skončeném karlovarském filmovém festivalu získala
pozornost i srdce diváků. V divácké anketě festivalu se
umístila na druhém místě z 215 hodnocených filmů hned za
Vratnými lahvemi.
Partička několika hendikepovaných lidí pod vedením rázné
psycholožky vyráží za svým dalším cílem: přesvědčit
pětatřicetiletého Geira, který po autonehodě skončil na
vozíku (navíc jako impotentní), že by se měl přidat k jejich
skupině, naučit se společně s nimi pozitivně myslet a
zachránit tak své rozpadající se manželství.

Psycholožka ale nemá tušení s kým má tu čest. Na místo,
aby Geir přijal jejich „učení pozitivního myšlení“ vzbouří se
tento sebedestruktivní milovník Johnnyho Cashe a
válečných filmů proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a
za pomoci místy až brutální upřímnosti, alkoholu a
marihuany, ovládne celou situaci. Vítejte v „kurzu
negativního myšlení“! Uvnitř zánovního domu v poklidné
čtvrti tak dochází během jedné noci k zúčtování s falešnou
upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými
metodami léčby duše. Debutující režisér Bard Breiner smísil
skandinávské psychologické drama o mezilidských vztazích
se sarkasticky černou komedií. Originálnímu tvaru přidává
na atraktivitě hudební doprovod pro rockové fajnšmekry
(Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny Cash).
Ocenění: Jeden z favoritů soutěžní sekce letošního 42.
ročníku MFF Karlovy Vary si odvezl Cenu za nejlepší režii.
Režie: Bard Breien
Hrají: Marian Saastad Ottesen, Fridjov Saheim, Kirsti Eline
Torhaug, Per Schaaning, Henrik Mestad, Kari Simonsen,
Kjersti Holmen
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Tragikomedie Norska. České titulky (79 min).
Vstupné: 40 Kč

**********
Čtvrtek 14.2.2008 v 19:00 hodin
Pátek 15.2.2008 v 10:00 hodin

CHYŤTE DOKTORA
Michal
Goldberg
je
nadějným gyneko-logem,
žije se svou ženou a má
malé dítě. Jednoho dne se
ovšem probudí, vyrazí do
práce a jako první narazí
na svou milenku, která je
těhotná. Zatímco ji chce
poslat rovnou na sál, ona
zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít. Do
toho všeho totiž ještě musí stihnout zápas v rugby a televizní
pořad o výhodách a nevýhodách monogamních vztahů. Ve
filmu sledujeme celkem tři varianty tohoto dne, kdy v té
první se Michal vrací k ženě, v té druhé zůstává u milenky a
v té třetí neudělá ani jedno ani druhé. I když jsou postavy ve
filmu stylizované a situace, které prožívají lehce nadsazené,
film stojí (na rozdíl od většiny současných českých komedií)
pevně na zemi a zaručuje výbornou zábavu pro diváky všech
věkových kategorií.
Režie: Martin Dolenský
Hrají: Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová,
Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová,
Kryštof Hádek
Přístupnost: přístupný
Komedie ČR 2007 (85 min).
Vstupné: 50 Kč *
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2008:
Úterý 19.2.2008 od 19:00 hodin
Úterý 26.2.2008 od 17:00 hodin
Úterý 4.3.2008 od 19:00 hodin

VÁCLAV
PAN VČELKA
SVATBA NA BITEVNÍM POLI

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE V
POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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KOLÁROVO DIVADLO
sobota 19.1.2008 v 19.30 hodin
Divadelní spolek Kolár Police nad Metují
uvede hru Michala Viewegha

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
Báječná léta pod psa jsou nejznámější, nejprodávanější a zdaleka
nejlepší (dle tvrzení kritiků, kteří jsou jinak vůči jejímu autorovi velmi
předpojatí až agresivně nepřátelští) kniha nejznámějšího,
nejprodávanějšího a zdaleka ne nejlepšího (dle tvrzení kritiků viz
výše, se kterým já osobně nesouhlasím) soudobého
českého spisovatele Michala Viewegha….

Jaroslav Souček

Hrají: Jiří Škop, Lenka Voborníková, Jiří Trnovský, Květa Vídeňová,
Filip Kovařík, Jan Antl, Hana Klapkovská, Ivana Richterová, Petr
Scholz
Režie: Jaroslav Souček

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej na 19.1. od 1.11. do 17.1.2007.

****************
pátek 1.2.2008 v 19.30 hodin
divadlo – úsměvná detektivka
s Petrem Nárožným a Václavem Vydrou
v hlavních rolích!!!

„Vedle Petra Nárožného se cítím jako opravdový gauner.
Cením si vynalézavosti i spolehlivosti, s jakou se mně
pokaždé snaží na jevišti oddělat.“
Václav Vydra

CO V DETEKTIVCE NEBYLO
Obyčejný, slušný člověk
v situaci, kdy je schopen i
vraždit. Téma brilantně
napsané detektivní komedie
s vtipnou zápletkou a starým
dobrým anglickým
humorem.
hrají: Petr Nárožný, Jana
Boušková / Jana Švandová,
Václav Vydra, Martin Sochor,
Martin Kubačák / Nikola
Navrátil, Oldřich Vlach a
Miloš Hlavica, Bořík
Procházka, Ladislav Trojan /
Miloš Hlavica, Ota Sládek
režie: Pavel Háša
Úctyhodný pan Ondřej Bennett žije jen pro svoji rodinu a
zahrádku. Je to šťastný člověk až do dne, kdy se v domě
objeví nezvaný host z Jižní Ameriky, vyděračský gauner
Pedro Juarez, a zcela změní smysl jeho života. Naštěstí je
nablízku začínající autor detektivek Timoteus Gregg …

pátek 15.2.2008 v 19:30 hodin
Divadelní soubor ochotníků Wokno v Broumově
uvede hru Nikolaje Vasilijeviče Gogola

Revizor
Nesmrtelná komedie o lidské hlouposti, podlézavosti
a přetvářce.
Do nejmenovaného města ve vzdálené gubernii přijíždí
jednoho dne revizor se svým sluhou a způsobí zde přímo
fenomenální pozdvižení. Jeho přítomnost roztočí kolotoč
groteskních situací a postupně odkrývá neutěšený stav tamní
společnosti: všudypřítomnou faleš a přetvářku, kde každý lže
každému, ubohý stav rozkradené městské pokladny, korupce
i pokřivené charaktery všech obyvatel města, v němž jde
všem jen o jejich vlastní kapsu a samozřejmě nějakou tu
lahvinku. Nakonec se ukáže, že i sám revizor byl prohnaný
podvodník, kterému šlo pouze o peníze a moc... Nesmrtelná
komedie
o
nesmrtelných
problémech, to je
Gogolův Revizor.
Režie: Jan Holek
Hrají: Pavel
Novák, Jan Školník
nebo Vojtěch
Školník, Petr
Hlavatý, Denisa
Koudelková, Libuše
Růčková, Drahomír Růčka, Antonín Kohl, Milan Mach, Eva
Žemličková nebo Nikola Rejlová, Antonín Zelený, Petr
Hofman, Lenka Zálišová a Michaela Šišková.
Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej vstupenek od 10.1.2008.
Změna programu vyhrazena.

OSTATNÍ AKCE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Přehled kulturních akcí
pořádaných Regionálním muzeem
v Náchodě v měsíci lednu 2008
Pojďte s námi do cukrárny
Do 26. 1. 2008 mohou návštěvníci ve výstavní síni
Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy
ulice) zhlédnout výstavu Pojďte s námi do cukrárny.
Výstavu o historii cukrářství připravilo Regionální muzeum
v Náchodě ve spolupráci s Krkonošským muzeem
v Jilemnici. Vystavené exponáty však pocházejí i z muzeí
v Jičíně, Lomnici nad Popelkou, Dvoře Králové nad Labem,
Liberci, Hradci Králové, Hořicích, Semilech, Vrchlabí.
Návštěvník si bude moci prohlédnout perníkářské formy,
formy na pečivo, čokoládu, oplatečnice, zásobníky na kávu,
bonbony, zařízení na výrobu zmrzliny a mnoho dalších
zajímavých dobových předmětů. Otevřeno je denně mimo
neděle a pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod., v sobotu 8-12 hod.
Dne 1. 1. 2008 zavřeno.

Lenka Hlaváčková /Viktorka/: Obrazy
Vstupné: 190,- / 180,- / 170,Předprodej vstupenek od 17.12.2007.

Od 4. 1. 2008 do 27. 1. 2008 si mohou návštěvníci
v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice
muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout
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výstavu obrazů mladé výtvarnice Lenky Hlaváčkové
z Teplic nad Metují. Otevřeno je denně mimo pondělí 912.00; 13-17.00 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od
nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po
současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno
denně kromě pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp.
elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního
opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře
(autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního
areálu před pevností. Mimo sezonu – tj. v listopadu až
březnu je otevřeno pouze pro předem ohlášené organizované
výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Hronov
Ve výstavních prostorách Jiráskova divadla
Hronovská zima na pohlednicích a obrazech
Kromě dobových pohlednic návštěvník zhlédne obrazy
místních výtvarníků Jiřího Kollerta, Josefa Smoly, Petra
Čuhaniče, Bohumila Ledna, Borise Ekrta, Karla Šafáře atd.
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve
spolupráci s Kulturním a informačním střediskem
(KIS) Hronov.
Otevřeno do 6. 1. 2008 v úterky a pátky 15-17 hodin, o
sobotách 14-16 hodin. Školy mohou přijít po předchozí
domluvě s KIS kdykoli.
Dne 1. 1. 2008 zavřeno. Telefon: KIS 491 483 314

TJ Sokol Žďár nad Metují a Obec Žďár nad Metují
si Vás tímto dovolují pozvat na

BABSKÝ country bál
dne 26.1.2007 od 20 hod
na sále místního pohostinství
ve Žďáru nad Metují
Hraje: „Domamazec“
Společenský oděv není podmínkou.
Uvítáme stylové country oblečení.

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

33.PLES
který se koná 26.1.2008, ve 20.00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Předtančení, bohatá tombola
Hudba „ELKA“ vedoucí L.Kubeček
Vstupné 45,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 27.1.2008, ve 14.00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole,
se spoustou soutěží a tance v rytmu disco.

Police nad Metují
Ve staré polické škole “Dřevěnce“- Betlémy
Na výstavě jsou zastoupeny jak betlémy historické, tak i
práce současných autorů zhotovené z nejrozmanitějších
materiálů – vyřezávané ze dřeva, keramické, těstové,
sádrové, vázané z kukuřičného šustí, voskové, papírové i
z dalších méně tradičních materiálů.
Pocházejí nejen ze sbírek Regionálního muzea
v Náchodě, ale i dalších institucí a soukromých osob.
Otevřeno do 6. 1. 2008 denně mimo pondělí 9-12, 13-17
hodin. Dne 1. 1. 2008 zavřeno.
Telefon: 491 423 248 – Mgr. Jan Tůma

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE
ZVE NA

3. PLES
ZASTUPITELSTVA OBCE
VELKÉ PETROVICE,
KTERÝ SE KONÁ
V KLUBU HASIČŮ

V SOBOTU DNE
19.1.2008.
K TANCI A POSLECHU HRAJE MODEUS,
VED. JAN NÝVLT
VSTUPNÉ 35,- KČ.

PELLYHO DOMY
Úterý 29. 1. 2008 v 19,00 hod
Sál Pellyho domů
Vladimír Lemberk:

MADAGASKAR
podivuhodná Lemurie

Ne nadarmo se čtvrtému
největšímu ostrovu na Zemi
říká "osmý světadíl". Téměř
vše, čím oplývá, je naprosto
unikátní a jinde nevídané.
Aleje nejtlustších stromů baobabů, porosty trnitého
buše,
lemuři
podivní
primáti, chameleoni lovící
hmyz výstřelem svého jazyka,
deštné pralesy i sterilní
pouště. Žijí zde Malgaši,
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domorodci dosud vyznávající animismus a věřící víc
svým zemřelým předkům než moderním názorům na
svět. Madagaskar je jednou z ekonomicky nejchudších
zemí světa, ale po stránce národopisné a přírodovědné
naopak nejbohatší.
Přednáška byla oceněna Cenou magazínu Koktejl za
rok 2006 na Mezinárodním setkání cestovatelů "Cesty
2006". Více na www.stopy.cz

Vstupné: 50,-

KURZY
Pátek 8. 2. 2008 od 18,00 hodin
Pellyho domy, učebna 306

Design papíru technikou EBRU
mramorování a jeho využití
Koho zaujme výstava p. Belanové „Krajiny snů“, může
si techniku EBRU pod jejím vedením vyzkoušet. Tato
stará technika v dnešní době ožívá, a ačkoliv se
používají jiné suroviny, zůstává zhotovení vlastního
papíru tajemstvím a často je pro nás překvapením.
Využití mramorovaného papíru: na krabičky,
k polepování tužkovníků, dopisní papíry, obálky, papíry
na balení dárků, přáníčka apod.
Potřeby:
Plochá miska na formát min. A3 (fotomiska)
špejle, štětce, hřebeny papíry, čtvrtky, karton, obálky a
co kdo chce barva na hedvábí (barvu si můžete
objednat při přihlášení na kurz – cena cca Kč 80,-)
Kurz opět vede paní Květa Belanová z Ostrova n. Ohří
(http://www.remesla.kvalitne.cz/)
Přihlášky na kurz:
CKV Pellyho domy
Masarykovo náměstí 75, Police n. M.
Tel. 491 421 346, 602 645 332
e-mail: ckv@policko.cz
Kurzovné: Kč 130,(Kurzovné se hradí v Pellyho domech, v kanceláři CKV
- nejlépe při přihlášení na kurz).
Přihlášky přijímáme do pondělí 28. 1. 2008.

ÁÁÁÁÁÁÁÁ

Taneční kurzy pro mládež
ZÁPIS do kurzu
společenského tance a chování
PODZIM 2008
Zahájení: sobota 6. 9. 2008 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 14 lekcí (vč. věnečku) a bude probíhat
vždy v sobotu. Taneční se konají na sále Pellyho domů.
Kurzy vedou manželé Poznarovi z Č. Kostelce.
Závazné přihlášky přijímáme do 31.ledna 2008.
Kurzovné Kč 1 250,- se platí při přihlášení do kurzu.
Přihlášky: CKV Pellyho domy, Masarykovo nám. 75
tel. 491 421 346, ckv@policko.cz

VÝSTAVY
Vstupní prostory Pellyho domů
7. - 31. 1. 2008
Výstava Květy Belanové

"Krajiny snů"

Mramorování papírů /EBRU/ je známo lidstvu již od
prvopočátku vzniku papíru. Čína a Japonsko využívaly tyto
papíry jako tapety k výzdobě svých obydlí.
Do Čech se dostala tato technika z Turecka a to v době
křižáckých výprav. V muzeích můžeme vidět knihy zdobené
touto technikou již z roku 1524. Knihy se potahovaly papíry
jak mramorovanými, tak i žilkovanými. Používaly se i na
předsádky knih.
Tato stará technika v dnešní době ožívá, a ačkoliv se
používají jiné suroviny, přesto zůstává zhotovení vlastního
papíru tajemstvím a často je pro nás překvapením.
Mramory vytváří různé kreace, jsou to obrazy fantazijní a
je na každém z vás, aby si našel ten svůj, který ho osloví, ve
kterém objeví tu pravou krajinu svého bytí.
Příjemný zážitek a hledání v barvách a tvarech
mramorovaných papírů přeje autorka výstavy
Květuše Belanová, lektorka výtvarných uměleckých řemesel
při MDDM Ostrov nad Ohří.

Připravujeme
Pátek 22.2.2008 v 19,00 hod
Sál Pellyho domů

Swing Sextet Náchod a Lee
Andrew Davidson (USA)
Koncert swingové a jazzové hudby
Swing sextet vznikl r. 1996 ze členů-sólistů původního
Náchodského big bandu. Skupina hrála převážně swing
30. a 40. let. Později repertoár obohatila o modernější
jazzové formy.
Opírá se o známá jazzová témata a dává velký
prostor
sólistům
pro
improvizovaná
sóla.
Pravidelně s Láďou Kerndlem a spoustou dalších
sólistů profesionálů vystupuje. Ve výčtu činnosti této
kapely doposud byla vystoupení na různých jazzových
festivalech v České republice i zahraničí, vlastní
samostatné koncerty a hudební produkce v jazzových
klubech.
V Polici n. Metují
vystoupí Swing Sextet s Lee Andrew

Davidsonem

americkým zpěvákem tmavé pleti. Ten
vyrůstal v prostředí
protestantského
chorálu, spirituálů a
gospelů. R. 1991 se
přestěhoval do Prahy a navázal spolupráci s předními
českými jazzmany.

Vstupné: Kč 100,-
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Neděle 24. 2. 2008 v 18,00 hod
Kolárovo divadlo Police n. M.

Kateřina a Miloš Motani
AMERIKA INKOGNITA
Las Vegas, zlato a Manitu
Po úspěchu diashow "Tajemstvím pouště" přichází
rakousko-česká dvojice Kateřina a Miloš MOTANI s
druhou částí z cest po divokém západě. Tentokrát
přibude hodně vody a šťavnaté zeleně – pobřeží
Kalifornie a Oregonu, zurčící vodopády, tajemné
přesolené jezero Mono Lake. Cesta povede podél
pacifického pobřeží až ke kanadským hranicím do
jedinečného pobřežního deštného pralesa. Dále do
barevného Yellowstone - nejrozsáhlejší termální oblasti
na světě. Uvidíte staré kdysi velmi obávané opuštěné
zlatokopecké město. Zastavíte se v pestrém a
pulsujícím Las Vegas….

ÁÁÁÁÁÁÁÁ

4. – 21. 2. 2008

Výstava:
NÁVRHY TITULNÍ STRANY
POLICKÉHO MĚSÍČNÍKU 2008,
NOVOROČENKY
Pellyho domy
Pro rok 2008 bude mít Polický měsíčník novou obálku.
Návrhů na její vzhled vzniklo v Základní umělecké
škole více. Všechny, spolu s novoročenkami, budou
k vidění v Pellyho domech.
ÁÁÁÁÁÁÁÁ

Únor nebo březen 2008
Sál Pellyho domů

ECHO 5. Mezinárodního
festivalu outdoorových filmů
Promítání vítězných snímků 5. ročníku MFOF 2007,
který v Polici n. M. probíhal v listopadu na sále Pellyho
domů
Radka Vlachová

Z činnosti Dobrovolného
svazku obcí Policka
Poslední jednání DSO Policka
v roce 2007 proběhlo 6. 12. v Pellyho
domech. Členové výboru svazku
vyslechli zprávu kontrolní komise, bylo
schváleno
rozpočtové
opatření,
rozpočtové provizorium pro rok 2008 a členské příspěvky,
které zůstávají ve výši Kč 10,-/1 obyvatele. Opět se řešila
problematika povolování vypouštění odpadních vod.
Tentokrát zástupci svazku přinesli i zkušenosti
z Broumovska, kde se touto problematikou také zabývají.
Na jednání obcí Broumovska se zástupci Správy CHKO
Broumovska, Městského úřadu v Broumově, Krajského
úřadu v Hradci Králové, Ministerstva životního prostředí
ČR, Agentury ochrany přírody ČR se hledalo optimální
řešení pro celý region.
Další informace na schůzce svazku se týkaly spolupráce
s gminou Radków. Polští kolegové připravují vydání
turistického průvodce, který bude obsahovat 16 návrhů tras
(pěší, cyklo, lyže). K těmto trasám bylo vytipováno 16 míst,
které budou označeny značkou ZERO BORDER (nulová
hranice).
Na 20. 12. byla v Radkově naplánována konference
věnovaná dalšímu rozvoji pohraničí, která se konala ve
spolupráci s Hospodářskou komorou. Zástupci svazku
obdrželi také pozvání na „Setkání na hranicích“, které
proběhlo 20. 12. v Otovicích. Připravuje se závod v běhu na
lyžích Pabla, který se uskuteční 17. 2. 2008 na Karlově.
První ročník se kvůli nedostatku sněhu nemohl uskutečnit.
Doufáme, že letos bude k lyžařům zima shovívavější. O
podrobnostech závodu budeme informovat v příštím
měsíčníku. Doprovodnou aktivitou závodu bude „Zimní
spartakiáda mládeže o pohár starosty města i gminy
Radków“, která bude určena pro školní kolektivy dětí ve
věku 13 – 15 let.
Přes stálý nedostatek sněhu se příznivci bílé stopy u nás
věnují zatím bohužel pouze propagaci. Již jsou plně funkční
webové stránky http://ski.policenadmetuji.cz, kde by se
měly objevovat aktuální informace o stavu jednotlivých tras
v celém Kladském pomezí, do budoucna i na Broumovsku.
Hostem jednání svazku byl pan Jan Školník, představitel
Podnikatelského klubu Broumovska a Agentury pro rozvoj
Broumovska. Seznámil přítomné s funkcí podnikatelského
klubu, který má v současné době 16 členů nejen
z Broumovska, ale i Policka. Zaznělo plno zajímavých
názorů. Např. podnikatelům není potřeba pomáhat přímo,
ale vytvářet podmínky, nové příležitosti, nové cesty pro
podnikání a hlavně „neházet klacky pod nohy“. Je třeba se
postavit podmínkám čelem – jsme příhraniční region a
musíme přijmout specifika, která život zde má. Hlavními
aktivitami podnikatelského klubu je informační systém –
poskytování vyžádaných informací, setkávání a práce s
lidmi, vzdělávání (úspěšný projekt na vzdělávání středního
managementu). Podnikatelský klub Broumovska je otevřený
širokému okruhu podnikatelů i z Policka, kteří mají zájem.
Další aktivity pana Školníka se týkají Agentury pro
rozvoj Broumovska. V současné době se připravuje projekt
na tvorbu destinačního managementu BroumovskoAdršpašsko. Mělo by dojít k většímu otevření regionu. Pan
Školník nabídl účast na seminářích v oblasti cestovního
ruchu, které bude management organizovat.
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Při rozvoji cestovního ruchu je třeba brát v úvahu, že
region je takový, za jaký ho považují jeho obyvatelé.
Existují 2 roviny – propagace navenek a podmínky uvnitř
regionu. Velmi obtížné je najít kompromis – rozvoj
cestovního ruchu a zachování klidu pro místní obyvatele. O
tomto problému se diskutovalo delší dobu, protože je stále
více aktuální např. i v souvislosti s otevřením státních
hranic. Příkladem je Machov, kdy by byla pro rozvoj
turismu přínosná průjezdnost hraničního přechodu ve Lhotě.
Proti tomu se rázně stavějí místní obyvatelé, pro které by to
znamenalo narušení jejich soukromí apod. Starostové obcí
tak stojí před nelehkým úkolem. Chtějí rozvíjet svoji obec, a
turismus je v našem regionu velkou šancí, ale zároveň musí
vytvořit „dobré místo pro život svých obyvatel“. Dalším
omezením rozvoje cestovního ruchu je i nedostatek
kvalitních služeb v této oblasti a malý zájem podnikatelů o
spolupráci.
Ing. Helena Ištoková

Polický měsíčník v tomto roce
desetiletý
Milé čtenářky, milí čtenáři Polického měsíčníku,
městská rada na svém zasedání 21. 12. 1998 projednala
návrh na změnu čtrnáctideníku na měsíčník – Polický
měsíčník. V lednovém úvodníku 1999 jsem mimo jiné
napsala, že uplyne hodně vody než vychytáme všechny
mouchy. A také, že by úžasné bohatství lidské zkušenosti
ztratilo něco ze své odměňující radosti, kdyby neexistovaly
hranice, které je třeba překonat.
Každý z Vás si názor na Polický měsíčník tvoříte sám.
Za pana tajemníka Ing. Pavla Pohnera i za sebe, kteří již
desátý rok tvoříme jeho finální podobu,
děkujeme
přispěvatelům za spolupráci a podporu, čtenářům aktivním
za jejich mnohdy přínosné připomínky, těm pasivním za to,
že je zprávy z radnice, z města i z okolí zajímají.
Ani jeden z nás nejsme žurnalisty. Snažíme se, tak jak
jsem slíbila, přinášet nejenom informace současné,
nezapomínat na minulost a upozorňovat na to, co nás čeká.
Dáváme v rámci možností prostor všem, kteří se chtějí na
stránkách měsíčníku pochlubit, poinformovat, podělit o své
zážitky, pozvat na připravované akce, ale i slušnou formou
poukázat na skutečnosti, které nejsou následování hodné.
Prostě Polický měsíčník je náš a jaký si ho uděláme,
takový bude. Osobně jsem velmi ráda, že není často
prostředníkem k vyřizování účtů. Jako měsíčník pozbývá při
diskusích většinou na aktuálnosti.
Pojďme si teď malinko zavzpomínat…
Autorkou první obálky, kterou měl měsíčník až do konce
roku 2002, byla paní Jitka Vysoká ze Suchého Dolu.
Umísťovali jsme na ni fotografii významné události
v daném měsíci s krátkým komentářem
V roce 750. výročí první písemné zmínky o Polici jsme
změnili titulní stranu. Návrh je dílem pana Vladimíra Berana
z naší základní umělecké školy. Celým rokem 2003 nás
provázely historické fotografie z Police s textem pana
Miroslava Pichla.
V roce 2004 jsme vybírali z cyklu kreseb Police jak ji
známe a neznáme pana Josefa Voříška a slovem opět doplnil
pan Miroslav Pichl.
Titulní list roku 2006 vytvořil Štěpán Horák. Aktuální
události byly prezentovány fotografiemi a krátkými
textovými doprovody.

V roce 2007 dostal prostor pro navržení obálky Mgr.
Karel Nývlt, ředitel základní školy. Celým rokem nás
provázel cyklus fotografií nejznámějších soch a sousoší
nacházejících se v Polici nad Metují zachycených
fotoaparátem Oldy Jenky a komentářem o jejich vzniku a
historii, který připravoval Mirek Pichl.
Rok 2008 bude mít titulní stranu podle návrhu žáka
9.třídy základní školy Martina Hrnčíře. Požádala jsem pana
Vladimíra Berana, zástupce ředitele zušky a především
učitele výtvarného oboru, zda by tentokrát podobu titulu
měsíčníku nevytvořili jeho žáci. O vítězi rozhodli poličtí
radní. Se všemi návrhy se budete moci seznámit na výstavě,
kterou chystáme do Pellyho domů. Tentokrát seriál soch
vystřídají fotografie polických rodáků, osobností, které naše
město proslavily. Texty opět připraví Miroslav Pichl.
Naší snahou bude i nadále přinášet aktuální informace.
Posílit zpravodajství z radnice. Přinášet více kratších
příspěvků. Zavést nové rubriky. Všechno chce však čas a
toho je nějak málo.
Nejenom na stránkách Polického měsíčníku na viděnou a
slyšenou.
Ida Seidlmanová

Obálka do roku 2002

Obálka do roku 2005

Obálka roku 2006

Obálka roku 2007

… a slovo nakonec
S mnohými z Vás jsem si stiskla osobně ruku v konci
roku 2007 nebo v prvních dnech roku letošního. Při akcích,
které jsme již pořádali tradičně nebo třeba i při obíhání
náměstí v době, kdy máme většinou pocit, že ještě tohle a
ještě tamhleto musíme zařídit, jinak by ty Vánoce prostě
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nebyly. Všichni přesto víme, že byly, jsou a doufáme,
budou.
V Novoročním odpoledni pravidelně konstatujeme, že to
zase pěkně uteklo, že jsme opět těch pohádek v televizi
neviděli tolik, kolik jsme si přáli, že jsme se moc nehýbali,
že jídla bylo víc než bylo třeba a váha… o ty raději ani
nemluvit.
Prostě jsme lidi. Víme co a jak. Jenom ta realita je
mnohdy jiná. Ale v té naší nedokonalosti je přece i krása a
neustálá výzva se sebou něco dělat.
Ať tedy to konání každého z nás je letos přínosné pro
každého osobně, pro naše blízké i ty vzdálené. Nemalujme
zbytečně čerty na zeď. Nestahujme kalhoty před brody.
Nezavírejme oči, kde bychom měli vidět. Nebojme se
nejistot. Často je nutné se vydat novou, nevyzkoušenou
cestou, než se dál brodit blátem té, kterou už známe a o níž
víme, že nás nikam nevede.
Děkuju za setkávání, práci, spolupráci a podporu
v uplynulém roce. Vám všem účastným, kterých si nesmírně
vážím. Bez Vás by to naše snažení na radnici i mimo ni bylo
zbytečné.
Rok 2007 je nenávratně za námi a my máme první
možnost pohlédnout zpět a říci si, jaký byl. Každý sám za
sebe i společně – především ve věcech veřejných. Přeložka a
Pellyho domy. Nejenom u nás na radnici asi nejčastěji
skloňovaná slova uplynulého času. Velké starosti, ale i
radost a pocit dokončování něčeho, co má smysl a
neobvyklý rozměr. Letní a zimní údržba, stav chodníků,
místních komunikací a veřejných budov města, bytového
fondu, dopravního značení…. zdánlivé samozřejmosti, které
jsou naším společným bolákem.
Víme o něm.
Jsme v době tvorby rozpočtu letošního roku a jako doma
zvažujeme na co máme a na co ne. Co je důležitější více a
co méně.
Dali jste nám důvěru. Pracujeme, jak nejlépe umíme, byť
to navenek mnohdy může vypadat úplně jinak.
Ať nás tedy i v roce 2008 naše cesty vedou ke
společným cílům!
Ida Seidlmanová - starostka

Z polické mateřinky
Vánoční přípravy i samotné Vánoce jsou nenávratně
pryč a vstoupili jsme do nového roku 2008. Mateřinka na 14
dnů utichla a všichni jsme se snažili využít prázdnin k tomu,
abychom byli nablízku svým bližním a zároveň načerpali
síly k plnění úkolů, které nás v tomto roce čekají.
Ráda bych v této chvíli poděkovala všem, kteří nám byli
nápomocni v situacích náročných na přípravu a organizaci.
Jsou to především rodiče,kteří pomohli s přípravou kostýmů
na čertí diskotéku.Nevěřili byste, jakou fantazii a tvořivost
projevili při ušití čertích rohů a výrobě čertích ocasů. Při
čertovském reji a tanci dětí bylo opravdu na co koukat.
Rodiče nás také překvapili přineseným cukrovím na vánoční
besídky, které lahodilo nejen našim očím, ale i chuti.
Poděkování patří rodičům ze třídy Sluníček a Zvonečků,
kteří pochopili kritickou situaci při onemocnění dvou
učitelek a nechali si dle možností své děti doma, aby nám

pomohli zvládnout provoz a předejít tak spojování tříd a
složitým přesunům z budovy do budovy.
Jsem ráda, že naše mateřinka má takové rodiče,protože
z praxe víme, že když se v dnešní době hovoří o tématu
„Spolupráce rodiny a školy“, tak hodnocení nejsou nijak
lichotivá.
Za dobrou spolupráci musím hlavně poděkovat městu a
všem ostatním organizacím města, které naslouchají našim
potřebám a pomáhají ze všech sil.
Děkuji našim důchodkyním, pí Aleně Švorčíkové a pí
Stáně Fouskové, které k nám docházejí vypomáhat při
zastupování nemocných učitelek.
Bohužel, vše není tak růžové, jak to na první pohled
vypadá. Mateřinka má i svoje odpůrce a kritiky. Ale i těm
je třeba poděkovat. Jsou to právě oni, kteří v nás probouzí
sílu a snahu o to víc dokázat, že naše práce má smysl, a že je
občas nutné se zamyslet nad tím, zda ji děláme dobře a co je
třeba změnit a vylepšit.
V závěru vám všem chci za všechny zaměstnance popřát
do nového roku:
“Slyšte jen slova, co srdce pohladí, mějte rodinu a
přátele, co nikdy nezradí. Smutek,ať promění se v radost,
trápení ve štěstí, neshody v pokoj. Aby člověk člověka měl
rád, aby jeden druhému jen štěstí přál.Aby ten rok 2008 za
to stál.“
To vám všem za kolektiv MŠ přeje Dana Baláková

Základní umělecká škola informuje
Do nového roku 2008 přejeme
žákům trpělivost, vytrvalost a lásku (při domácí
umělecké přípravě)
rodičům totéž (během umělecké přípravy jejich
ratolestí)
učitelům totéž (během uměleckého vzdělávání jejich
žáků)
veřejnosti také totéž:
- trpělivost a porozumění (když se nám při veřejné
prezentaci naší činnosti něco nezdaří jak bychom
chtěli)
- vytrvalost (v návštěvě našich koncertů a akcí, aby
děti nemusely své těžce a dlouho připravované
výkony předvádět poloprázdným sálům)
- a lásku (bez které by žádná ze zmíněných vlastností
dlouho nevydržela) a bez které by činnost výše
jmenovaných skupin (žáků, rodičů a učitelů)
vlastně pozbyla smyslu…
Takže do nového roku přejeme všem především…
LÁSKU !!!
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Poděkování všem příznivcům,
sponzorům a dárcům
Rozsáhlá činnost a bohaté aktivity naší školy
(soustředění orchestrů a pěveckých sborů, koncertní
zájezdy, účast v různých soutěžích) jsou závislé i na jiných
zdrojích, než má škola k dispozici, a bez podpory sponzorů
bychom je mohli těžko realizovat.
Takto nám v minulosti již pomohly firmy - RiJaT, Čáp a
syn, Hašpl, STEF, VK Ložiska, Pejskar s.r.o., i občané – J.
Hejzlar, MUDr. D. Blažek, ing. J. Hornych, V. Netresta, ing.
J. Jeništa a mnozí další.
V roce 2007 jsme absolvovali zatím finančně
nejnáročnější akci, kterou byl zájezd smyčcového orchestru
Archi piccoli do USA. Ta se mohla uskutečnit jedině díky
výrazné finanční podpoře, kterou nám poskytla především
firma PEJSKAR & spol., spol.s r.o., zastoupená
prokuristou panem Petrem Vodičkou, která nám poskytla
v roce 2006 a 2007 pomoc ve výši 2 x 50 000,- Kč. Tyto
prostředky jsme použili na realizaci zmíněného koncertního
zájezdu do USA.
Další, kdo pomohli svými dary tento zájezd uskutečnit,
byli:
firma STEF Broumov, Nadační fond Zdeňky Horníkové,
ing. Jiří Hornych, MUDr. Daniel Blažek a mnoho dalších
bezejmenných dárců, kteří přispěli během benefičních
koncertů našich dětí před odletem do USA.
Všem ochotným dárcům ze srdce děkujeme a věříme, že
jsme projevenou důvěru nezklamali – ohlasy ze země za
Atlantským oceánem jsou toho snad důkazem…
Vaše ZUŠ

ZŠ a MŠ Police nad Metují

Zápis dětí do 1.tříd
Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují, Na
Babí 190, oznamuje všem rodičům dětí narozených v době
od 1.9.2001 do 31.8.2002, že zápis dětí do první třídy
proběhne ve středu 6. února 2008 v odpoledních hodinách.
Podrobnější informace a dotazníky pro rodiče obdrží
rodiny do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Petrovice, OÚ Bezděkov a OÚ Česká
Metuje (bez trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou
ohlásit na ZŠ osobně u zástupkyně ředitele pro 1.stupeň pí
uč. Mgr. Jany Šulcové nebo telefonicky na tel.č.
491580081(777 036 001).
Těšíme se na Vás
Jana Šulcová

Ohlédnutí za prosincem 2007
Prosinec byl pro všechny z bezděkovské školy velmi
náročný.
První akcí na jeho počátku byl Mikuláš. Ten přišel ve
středu 5.12.2007.
Děti byly již od rána jednak natěšené, ale i ustarané. Asi
se nenašel nikdo, kdo by se alespoň trochu nebál. Mikuláš si
s každým popovídal, rukou podáním mu děti musely slíbit,
že budou celý rok zase hodné. Pak skákaly přes čertovu
metličku, aby mohly dostat za odměnu malý sáček plný
pamlsků.

Všichni pevně doufáme, že slib, který děti Mikulášovi
daly dodrží.
Další velkou a náročnou akcí byla příprava na Vánoční
posezení. Nácvik a zkoušky probíhaly každý den.
Vystoupení se konalo ve čtvrtek 20.12.2007.
I letos jsme jej uspořádali v místním pohostinství. Zde je
na místě poděkovat ochotě a vstřícnosti celé rodině
Vojtěchových a především paní Haně Vojtěchové, která
mám každý den umožnila během dopoledne zkoušet přímo
na sále.

Při vystoupení se již tradičně střídaly malé děti se
školáky. Začali jsme písničkami, pak přišly na řadu
básničky, viděli jsme pohádku O šípkové Růžence, hru O
princeznách na vdávání. Po ní byly opět písničky, ptačí
tanec, hádanky. Závěr patřil písničce Štědrý večer a
stejnojmenné básničce.
Vystoupení se dětem povedlo a tak společně strávený čas
příjemně, ale velmi rychle utekl a nastalo loučení.
Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat všem, kteří
nás přišli podpořit. Všem učitelkám za přípravu a nácvik,
paní Gennertové za hudební doprovod, panu Matěnovi za
skvělé ozvučení, dětem za vytrvalost a trpělivost, s kterou se
do nácviku pustily. Panu starostovi, že si na nás udělal
chvilku ve svém velmi nabitém předvánočním programu.
Poslední akcí těsně před vysněnými prázdninami bylo
vystoupení na Vánočním koncertě na Petrovicích. Ten se
uskutečnil v pátek 21.12.2007. Vystoupili zde žáci ZUŠ a
jejich program doplnily svým krátkým vystoupením i děti z
mateřské školy na Petrovicích společně se svými kamarády
z mateřské školy z Bezděkova. Zaznělo několik písniček,
básniček. Za své vystoupení dostali malou odměnu.
Závěrem přejeme všem do nového roku hodně klidu,
pohody a především zdravíčka.
Děti, učitelky a zaměstnanci ZŠ a MŠ Bezděkov

Polická univerzita volného času
VIII. ročník – jaro 2008
Studentem se může stát každý člověk, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školní 200 Kč za semestr.
Ze školného se platí přednášející, administrace a drobné
občerstvení. V ceně nejsou poplatky za výlety. Jejich výše
se stanovuje na základě skutečných nákladů a poplatek je
vybírán od účastníků v den jeho uskutečnění.
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Přednášky se konají většinou ve středu od 14.30 hodin
v Pellyho domech – ve společenském sále, přísálí nebo ve
II. patře v přednáškové místnosti.
Na ukončení každého semestru obdrží absolvent
Osvědčení.
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude
probíhat před první přednáškou v daném semestru od 13.45
hodin.
Termíny přednáškových odpolední:
Jarní semestr:
23.1., 6.2., 27. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4.
Podzimní semestr: 10.9., 24.9., 8.10., 29.10., 12.11., 26.11.
Pro jarní semestr jsou rozjednaní tito přednášející – dr.
Aleš Fetters, RNDr. Radko Tásler, pí Irena Reichertová,
ThDr. Jan Schwarz, doc. Olga Sommerová, pan Jaroslav
Cita.
Přesný program bude včas vyvěšen na www stránkách
města a oznámen na první schůzce 23. ledna 2008.
Na viděnou i s novými studenty se těší Ida Seidlmanová

JUBILEA
V prosinci 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Jana Koláčná
pan Miloslav Pfeifer
paní Jindřiška Ingrišová
75 let
paní Libuše Nováková
80 let
pan Josef Kopecký

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.

Vzpomínka
************
Dne 17. ledna je to již
dlouhých 6 roků, kdy
nás navždy opustila
paní
Václava
Rudolfová. Kdo jste ji
znali a měli ji rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále
vzpomínají
manžel s rodinou.

STATISTIKA
K 31.12.2007 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4287 obyvatel.

SŇATKY
1.12. si řekli „ano“ Jiří Vitver a Jana Ducháčová
28.12.2007 se v zimní přírodě oženil
pan Roman Pavlínek
s paní Lenou Kurakinou
Dále byla uzavřena ještě dvě manželství,
ale tito manželé si nepřejí být jmenováni.
Všem novomanželům přejeme štěstí a spokojené manželství.

„Diamantové, Zlaté a Stříbrné svatby“
Vážení manželé, kteří v roce 2008 oslavíte
Diamantovou, Zlatou nebo Stříbrnou svatbu a
svatební obřad jste měli jinde než v Polici nad
Metují a měli byste zájem o slavnostní
připomenutí Vašeho výročí, obraťte se na matriku
městského úřadu, kde se domluvíme na
podrobnostech.

CZECHPOINT
i na našem
úřadě

Ohlédnutí: 16.6.2007

Pavel Klíma + Diana Vasiljuková

Projekt Czech POINT tvoří síť základních kontaktních
míst, tzv. Czech POINTů (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál), kterými jsou magistráty,
krajské úřady, obecní úřady a České pošty.
Na těchto místech může občan požádat o ověřený výstup
z informačního systému veřejné správy = ISVS.
Od 1.1.2008 se Městský úřad Police nad Metují stal
jedním z pracovišť Czech POINT (právní úprava zákon č.
365/2000 Sb. O informačních systémech veřejné správy, ve
znění pozdějších předpisů).
V praxi to znamená, že zde může kdokoli získat ověřené
výstupy z informačních systémů veřejné správy a to z:
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Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví
podle čísla vlastnictví
podle čísla popisného
podle čísla parcely
částečné výpisy
Obchodního rejstříku:
úplný výpis
výpis platných údajů k aktuálnímu datu
Živnostenského rejstříku:
- živnostenský list
Rejstříku trestů - výpis z evidence rejstříku trestů lze
vydat pouze osobě, které se žádost týká (§ 11 odst.1 zákona
o Rejstříku trestů) – požádat je nutné osobně s platným
průkazem totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad).
Poplatky:
ověřující úřad je oprávněn vybírat za ověřený výstup
z ISVS od žadatele správní poplatek :
- a to za první stranu ve výši 100,- Kč a za každou
započatou další stranu ve výši 50,- Kč. (platí pro
Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík,
a Obchodní rejstřík)
- v případě ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je
vybírán poplatek 50,- Kč
Poplatky žadatel zaplatí přímo na místě v hotovosti, není
třeba předem zakoupit žádný kolek!!
Kde: na Městském úřadu v Polici nad Metují se vydávají
ověřené výstupy z ISVS v kanceláři
•
matriky – vpravo v přízemí radnice (D.
Hambálková)
•
pokladny – v 1.patře vpravo, v bývalé matrice
(D.Adamová)

Dagmar Hambálková

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc leden
Začíná nám nový rok, zahrádka ještě spí, a proto máme
dost času zhodnotit své počínání v loňském roce. Co se
nepovedlo a poučit se z neúspěchů, proč tomu tak bylo a
v čem bychom se měli zlepšit. Nezvykle teplá loňská zima
měla za následek především vyšší výskyt některých škůdců,
kteří snadno přezimovali a vyskytli se pak ve větší míře.
Nejzřetelnější to bylo zejména v případě mšic. Snadno
přezimovali také květopas jabloňový, píďalky, housenky
obaleče jablečného, štítenky a svilušky aj.
Po mírné zimě, jako byla právě ta loňská, je potřeba
provést jeden i více postřiků proti těmto škůdcům. Postřiky
je nutno provádět ve vhodné době, přihlížet k počasí, teplotě
i růstovým fázím rostlin. Je také dobré zjistit, kteří škůdci se
přemnožili, abychom proti nim použili ten správný
chemický prostředek.
Po mírné zimě následovalo teplé a suché jaro, a to
pomohlo k dalšímu rozvoji výše uvedených škůdců, ale i
některých dalších. Na rozdíl od předchozích let byl nižší
výskyt puchrovitosti slivoní, moniliové spály (úžehu)
peckovin, kadeřavosti broskvoní, skvrnitosti listů, hnědého
padlí angreštu, rzivosti hrušní i strupovitosti jabloní.

První dva letní měsíce byly velmi suché a teplé, což
mělo vliv na nezvykle vysoký výskyt slunečních úžehů
rostlin, u kterých se tento druh poškození v minulosti
neobjevil. Byly poškozeny plody a listí jabloní, hrušní,
malin, ostružin a jiné plodiny. U zeleniny se úžehy vyskytly
u cibule, rajčat, papriky, fazolu a okurek. U okrasných
rostlin pak u některých odrůd růží, přísavnou a u některých
nevhodně umístěných nebo letněných pokojových rostlin.
Toto počasí mělo za následek nezvykle silné příznaky
chlorózy ovocných dřevin i hořké pihovitosti jablek. U
paprik a rajčat se zvýšil výskyt abiotické nekrózy květních
konců plodů, u rajčat také intenzivní svinování listů.
Výrazně méně se projevila plíseň na okurkách, cibuli,
rajčatech a bramborách. Silnější byl však výskyt padlí na
růžích a okrasných rostlinách a tykvích.
Průběh počasí napomáhal rozvoji živočišných škůdců,
např. roztočíka jahodníkového, svilušek, ale i vos, což se
odrazilo v nezvykle vysokém výskytu moniliózního ovoce.
Stálým problémem zahrádkářů jsou plži, zejména plzák
portugalský. I když teplé a suché počasí bylo pro něj
nevhodné, postupoval do dalších míst, kde se dříve
nevyskytoval a tam působil škody. Příčinou intenzivního
výskytu byla rovněž mírná zima. Silné výskyty tohoto
škůdce jsou zejména na zahradách málo udržovaných nebo
zcela zanedbaných, kde mají dostatek prostoru, kam se před
teplem a suchem ukrýt.
ZO ČZS Police n. M. - M.V.

Pomozte jiným,
pomůžete sami sobě!
Do projektu Dobrovolníci dětem Občanského
poradenského střediska
se zapojilo již 13
dobrovolníků. Projekt pomáhá klientům v organizacích,
zaměřených
na
pomoc
sociálně
či
zdravotně
znevýhodněným dětem a mládeži na Královéhradecku,
Náchodsku, Jičínsku a Trutnovsku.
Projekt je realizován za finanční podpory státního
podniku Lesy České republiky a Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Do projektu Dobrovolnictví absolventů Občanského
poradenského střediska
se zapojilo již 194 dobrovolníků
z řad studentů a nezaměstnaných absolventů škol. Projekt
pomáhá
dobrovolníkům
získat
potřebnou
praxi
v neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží,
seniory, zdravotně postiženými, atd. Tento projekt je
podporován z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR. Máte-li zájem zapojit se do
projektu, kontaktujte Dobrovolnickou informační kancelář
v Hradci Králové, tel.: 736 472 675; e-mail: dik@ops.cz.
Eva Horváthová - Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Seniorské aktuality
Sedm nocí a dní, jedna „dlouhá“, nás dělila od Štědrého
dne a nejkrásnějších svátků v roce, svátků radosti, štěstí
i lásky. Senior klub Ostaš se sešel 17. prosince s dárky
v Pellyho domech, kde to vánočně vonělo cukrovím,
pečivem, salátem a pro zahřátí nealkoholickým punčem.
Chutnal tak, že jsme se p. ved. M. Exnera pozeptali na toto
kulinářské tajemství. On nám, tak jako „Kluci v akci“ recept
sdělil. Doma to zkoušet nebudeme, určitě s přáteli zajdeme
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sem, ochutnat tuto specialitu... Naše paní předsedkyně H.
Pivoňková přivítala seniory, a že nás bylo 75 a také pí
starostku města I. Seidlmanovou a místostarostu p. Zd.
Kadidla. Ti nás potěšili nejen svoji přítomností, ale ve
stručnosti vystihli všechno podstatné. Popřáli zdraví,
spokojenost a přání, abychom se zase v roce 2008 sešli a
nikdo nechyběl.
Hospodářka pí J. Němečková oznámila změnu
v poplatcích z původních 50,- Kč na 80,- Kč na rok. Určitě
to nikoho finančně nezruinuje, je to pakatel. Ivana
Richterová, místopředsedkyně regulovala reprodukci
s vánočními koledami, pomáhala všude a pan Nentvich
zmáčkl harmoniku pro vánoční naladění. to na sebe
nenechalo dlouho čekat, a ke stromečku se až z nebeských
výšin, s Jezulátkem v jesličkách dopravila skupina jeho
nejbližších. Postavy jako vystřižené přímo z betléma. Hezká
podívaná, je obdivuhodné, kolik práce si tato skupinka
šikovných mladých žen dá s obměnami, aby rozdávaly
druhým potěšení. Ochutnali jsme jejich vánočku, byla
znamenitá.
Došlo na tombolu a tak měl náš František Pivoňka kupu
starostí sehnat dva klobouky, jeden nestačil. Dárky našly
brzy své šťastlivce, a tak jsme se dobře pobavili i zasmáli.
Nápady seniorů neznají meze. Tak to v životě chodí, veselí
střídá chmury, tady nic takového naštěstí nehrozilo. My se
bavíme na stupnici C-dur, ta nemá křížek. Je to vše jen a
jenom v lidech, hlavně v těch pozitivně naladěných a
v Pellyho domech takoví byli. Jenom to zpívání se nějak
vytratilo. Že by tréma? Většina prošla hudebním vzděláním
p. uč. Karla Petra, rozhodně zpívat umí! Nevymlouvat se, že
nepamatuji text, uvažujeme o ČTECÍM ZAŘÍZENÍ jako
v ČT...

Panu Exnerovi a úsměvnému personálu moc děkujeme a
tak si myslím, že ten náš přesun z útulné hasičárny do
reprezentačních prostor jsme už zvládli a to bez úhony. Díky
celému výboru, účinkujícím i seniorům, jsme si udělali
vzájemně radost z darovaného.
Sejdeme se až v novém roce, přineste si oněch 80,- Kč a
to dnešní pohoštění, včetně punče „zatáhl“ fond, na který
nám přispívá město. My se máme, viďte? Také
nepromarněte možnost lukrativní nabídky a přihlaste se k
dalším seniorům na
zajímavý pobytový zájezd do
Chorvatska, bližší informace sdělí p. J. Macoun. Rozešli
jsme se před 17. hodinou, stromeček na náměstí nám
připomněl, že už jenom sedm dní a sedm nocí a jedna
dlouhá, která nás přenese do Vánoc, a ty opět vstoupí do
našich domovů. Tak ať jsou jenom radostné pro všechny lidi
dobré vůle! Silvestr nechť je veselý a s touto dobrou náladou
vítejte další nový rok 2008!
H. Krejčová

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem prodávala na trhu
Během svého relativně krátkého působení v mateřském
centru jsem si stihla vyzkoušet již mnoho zaměstnání a
pracovních zařazení. Avšak prodávání ve stánku na
Martinských a Vánočních trzích na našem krásném
náměstíčku jsem se vyhýbala jako čert kříži.
Velké shluky lidí mi nedělají nijak zvlášť dobře. Kdo mě
zná lépe, ví, že jsem šílený trémista a střevní potíže mě
navštěvují přibližně týden až dva před plánovanou akcí.
Ale člověk míní a život mění. Zatímco na prvním z trhů
jsem pouze pomáhala s přípravou, hlídala dítě jedné z
trhovkyň a vesele konverzovala před stánkem se známými
domorodci, na druhém trhu jsem musela chtě nechtě do
rachoty a vyzkoušela si i prodej, třebaže jen na slabé dvě
hodinky a po nákupní špičce. Příprava, hlídání i konverzace
mi více či méně zůstaly.
Bohužel, jak už to tak bývá, poslední z trhů jsem si celý
musela odtrpět za pultem. Tedy ze začátku jsem si myslela,
že to bude útrpné. Ráno zima, že zmrzlí ptáci padali z nebe,
špatně těsnící termoska s horkým obsahem mi pomalu, ale
jistě vytékala v batohu a logo centra, které jsme pracně
malovaly, jsme zapomněly na místě nám neznámém.
Největší šok mě však čekal při odnášení výrobků do
stánku. Před průchodem, kde jsme měly prodávat, stál ten
největší stánek s cukrovinkami, jaký jsem kdy spatřila.
(Možná, že jsem už viděla větší, ale tréma a nervy ho
přifoukly.) Pokoušely se o mě mrákoty, ale s pomocí mé
statné ošetřovatelky, paní M, jsem to ustála. Zvládla jsem i
výzvědnou návštěvu majitelů z onoho mega-stánku, kteří
sice byli našimi prvními potencionálními zákazníky, ale
brzy odešli bez našich výrobků. Samozřejmě, že jsem se
pokoušela řádně se zhostit své role trhovkyně a nabídnout té
milé paní naše výborné zdravé cukroví, ale odvětila, že má
sladkého až po krk. To mě neodradilo, a tak jsem jí začala
nabízet andělíčka - skládačku, ale to už se otočila na
podpatku a ukázala mi záda, která jsem pak sledovala
ostřížím zrakem, jak se míhají v tom obrovském
cukrárenském hypermarketu.
To byl ale poslední šedivý mráček, který rychle odvál
vítr a pak, k mému překvapení, šlo už všechno jako po
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másle. Domnívám se, že jsem ještě nikdy nepopřála takové
spoustě lidí dobrou chuť a pěkné svátky v jednom.Tolik
obávané dopoledne mi uteklo jako voda a bylo mi docela
líto, že už to končí.
Celý ten úžasný den jsem pošilhávala po cukroví z
celozrnné mouky, které jsem tak zuřivě každému nabízela.
Nakonec jsem neodolala a jeden balíček si koupila. Svá
vlastní cukrátka jsem sice měla napečená a to pro MaMiNu
jsem zvládla ochutnat už při jeho přípravě, ale tohle bylo
něco jiného, byl to finální výrobek, prostě sladká tečka
všeho toho snažení.
Doma jsem ho chtěla hned otevřít a konečně si ho v
klidu vychutnat, ale pak jsem si vzpomněla, kolik párů
rukou se podílelo na jeho výrobě. Od prvního nápadu,
přípravy receptů, shánění laskavých sponzorů, přes
náročnou výrobu těst (děkuji za pomoc, babičko) a
hromadné pečení, nákup potřebných pomůcek, vázání mašlí,
výroby PF, odvoz a skladování cukroví až po úhledné balení
a kompletaci, realizaci stánku a prodej. Cesta to byla
chvílemi sladká, chvílemi trnitá, ale došla šťastně do cíle.
Začala jsem počítat všechny páry rukou, které mohly čas
věnovaný přípravě tohoto cukroví trávit úplně jinak. Ty ruce
mohly třeba s dítětem stavět z kostek věž nebo objímat
hrnek horké kávy při sledování oblíbeného seriálu nebo vařit
rodinou večeři. Ale ony místo toho nezištně pomáhaly bez
nároku na honorář či minimální mzdu. Bez toho, aniž by
věděly, jestli se cukroví prodá, jestli za něj bude dost peněz
na nové hračky, skříňky nebo na nový koberec.
Všechny ty páry rukou by zasloužily pozlatit a myslím,
že slovo děkuji nedokáže dostatečně vystihnout, jak jsem
jim nejen já vděčná za jejich pomoc.
Takže nakonec jsem ten balíček cukroví vzala, postavila
ho pod rozzářený vánoční stromek a byla jsem velmi hrdá,
že jsem byla u toho, že jsem se také mohla podílet, že další
hračka se může zaplatit i díky mě. Hrdá, že některé z těch
mnoha párů rukou patří mně. A o tom to je.
Vaše Káťa Hlávková

Program na leden
v Mateřském centru MaMiNa
Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a pro
rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu – Kapříci – program pro rodiče s dětmi od
1,5 do 4 let.
Každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče s dětmi od
1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy začínají v 9.30 hodin, končí v 11.30
a jsou přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
Každé pondělí
- od 16.00 – Angličtina pro nejmenší – pro rodiče s dětmi
- od 17.00 – Malá flétnička - pro rodiče s dětmi
Každou středu od 18.30 do 19.30 – Kalanetika–pro dospělé
Každý dva týdny ve čtvrtek 10. a 24. ledna – Canisterapie
Každý pátek od 15.30 – Keramika - pro rodiče s dětmi
Každé dva týdny v pátek 11. a 25. ledna od 16.30 - Babinec

nejen něco nového, ale také si odpočinete od vánočního
veselí a ještě si odnesete hezký dárek.
Tato odpoledne pro tvořivé duše jsou věnována nejen
maminkám, které nás navštěvují. Těšíme se na Vás.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Setkání se starostkou – ve středu 16. ledna v 15.00
Zveme rodiče na další setkání se starostkou Idou
Seidlmanovou. Setkání začíná v 15.00 hodin v prostorách
MC MaMiNa na 1. stupni Základní školy v Polici nad
Metují. Při prvním setkání se budeme věnovat možnostem
spolupráce Mateřského centra s Městem Police nad Metují i
každodenním starostem, které řeší rodiče.
Půjčovna didaktických pomůcek
Mateřské centrum MaMiNa oznamuje všem zájemcům,
že v únoru bude otevřena nová půjčovna didaktických
pomůcek nejen pro klienty dětského věku se speciálními
potřebami. O podmínkách zapůjčení Vás budeme předem
informovat.
Nové internetové stránky
Nové internetové stránky našeho mateřského centra si
můžete prohlédnout na www.mcmamina.cz . Kromě
pravidelného programu tam najdete také pozvánky na různé
akce, přednášky a kroužky, které pořádáme. Samozřejmostí
jsou články, informace o canisterapii a fotografie, mezi
novinky patří videa.
Na nových stránkách najdete také kontakty na členky
rady občanského sdružení a můžete nám napsat, jak se Vám
nové stránky líbí. Za každý nápad, připomínku či názor k
novým stránkám i k chodu centra Vám velmi děkujeme.
Pořádání oslav v prostorách MC
Maminkám navštěvujícím mateřské centrum MaMiNa
nabízíme pořádání oslav (narozenin dětí a podobně) v
prostorách mateřského centra. O podmínkách a případném
termínu se můžete informovat na tel.: 777 903 029 nebo 773
903 029.
Hledáme lektora
Mateřské centrum MaMiNa hledá lektorku nebo lektora
pro kurz cvičení těhotných na rehabilitačních míčích.
Cvičení bude probíhat v prostorách mateřského centra
každou středu od 17.30 hodin. Bližší informace pro zájemce
na tel.: 777 903 029, K. Hlávková. Žádáme těhotné, které by
měly zájem tato cvičení navštěvovat, aby se přihlásily na
stejném telefonním čísle.
Poděkování
Velmi děkujeme manželům Schirlovým, jejich rodině a
firmě Skrblíkův ráj za laskavou pomoc při realizaci stánku
MC MaMiNa.
Za Mateřské centrum MaMiNa
Káťa Hlávková

Babinec – pozor změna času!
Při naše tvořivém odpoledni se nově budeme scházet
každé dva týdny v pátek od 16.30 hodin! Tentokrát jsme si
pro Vás připravily tato zajímavá setkání:
11. ledna si k nám můžete přijít vyrobit věšáček z vařečky,
25. ledna budeme tvořit obrázky z barevného písku.
Pokud Vás tato témata zaujala, neostýchejte se a přijďte
se k nám podívat. U hrnku dobré kávy nebo čaje se naučíte

V uplynulém měsíci prosinci zažili obyvatelé místního
domova důchodců mnoho pěkných a nezapomenutelných
okamžiků.
Chtěla bych poděkovat personálu domova důchodců,
všem
spolupracujícím
institucím,
sponzorům
a
jednotlivcům, kteří nám v domově pomáhali zajišťovat
kulturní akce a tím i zpříjemnit žití našich obyvatel. Velké
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poděkování patří paní Ivaně Richterové, která pravidelně
dochází do domova našim obyvatelům číst a je jedinou
stálou dobrovolnicí, která pomáhá obyvatele aktivovat.
V prosinci byl zajištěn pestrý program.
Začátkem měsíce v průběhu Mikulášské zábavy k nám
zavítal Mikuláš s čertem a andělem. Zábava se vydařila,
k poslechu a k tanci zahrál pan Langer s manželkou.
Následující dny jsme byli zaneprázdněni přípravami na
vánoční výstavu, která se konala v jídelně našeho domova
7. a 8. prosince. Shlédnout jste mohli vánoční výrobky a
dekorace, ať už ze dřeva, z látky, papíru, přírodnin nebo
perníku.
Dne 20. prosince jsme společně s obyvateli oslavili
Vánoce a rozloučili se s rokem 2007. K příjemnému
vánočnímu naladění přispělo i hudební vystoupení
komorního dua pana Burdycha a slečny Berešové. Podali
úctyhodný výkon, při kterém se tajil dech.
S gratulacemi a s dárečky přišli zástupci městského
úřadu z Police, Hronova, starostové okolních obcí a ženy
polického SPOZU. Navštívili nás poličtí skauti, kteří
přinesli betlémské světlo a společně s rodinou
Troutnarových zazpívali krásné koledy.
Sponzorsky nás podpořili zástupci České spořitelny a.s.,
Kvíčerovská pekárna, Družstvo vlastníků Police nad
Metují, pan Čálek - prodejna Vínečko, pan Purkert –
Potraviny a pan Schreiber Zelenina.
Všem patří velký dík.
Přeji Vám
úspěšný nový rok a hodně krásných
okamžiků radosti, pohody, štěstí.
Za DD Věra Kašíková – ředitelka

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
MĚSÍC VELKÝM DALEKOHLEDEM
budeme mít možnost pozorovat v nejbližší době. A bude
se jednat o akci zcela mimořádnou, protože pozorovat
budeme strojem o průměru 400 milimetrů! Dalekohled je
Newtonova typu na nízké azimutální montáži (populární
systém Dobson). Tubus dalekohledu tvoří skládací trubková
konstrukce, která zaručuje bezproblémový transport stroje
osobním automobilem. Výrobce dalekohledu, pan Jiří
Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší, nám tento dalekohled
přiveze, předvede a bude i naším průvodcem při pozorování.
Akce bude uspořádána pro nejširší veřejnost!
Kdy a kde budeme pozorovat?
Pozorování může proběhnout pouze v případě příznivého
počasí tj. jasné, bezoblačné oblohy. Protože přesný termín
nelze určit s předstihem, bude konání „akce“ oznámeno
prostřednictvím městského rozhlasu případně dalším
vhodným způsobem.
Platí zásada: pro pozorování Měsíce je nejvhodnější
období od novu do první čtvrti. Pokud nám počasí nebude
přát mezi 8. – 15. lednem, přesouvá se pozorování na měsíc
únor (opět mezi novem a první čtvrtí) atd…
Protože je Měsíc dostatečně jasné kosmické těleso,
proběhne pozorování pravděpodobně přímo z Masarykova
náměstí.
Důvody pozorování.
První důvod je velmi jednoduchý. Přiznejme si: kdo
z nás někdy viděl povrch našeho nejbližšího vesmírného
průvodce – Měsíce tak říkajíc on-line? Pozorování různými

„hypermarketovými teleskopy“ nemůžeme brát vážně! A
kdo z nás se někdy podíval dalekohledem o průměru 400
mm? Pohled na členitý povrch Měsíce s množstvím kráterů
je skutečně úžasný!
Druhým důvodem je vzpomínka na vynikajícího českého
astronoma s mezinárodním věhlasem Karla Anděla, autora
známé mapy Měsíce od jehož úmrtí uplyne v březnu tohoto
roku 60 let. Bližší informace o K. Andělovi přineseme
v březnovém PM. Studiem povrchu Měsíce se snad pod
dojmem úspěchů Andělových zabýval i polický astronomamatér MUDr. O. Mazač.
Dnes již historicky cennou Andělovu mapu Měsíce,
která vyšla v roce 1926 pod názvem Mappa Selenographica
má ve svém archivu i polický Astronomický klub.
Třetím důvodem je blížící se Mezinárodní rok
astronomie, který proběhne v roce 2009, tedy v roce 400.
výročí prvního použití dalekohledu v astronomii. (Galilei)
Závěrem zbývá popřát si dobré počasí, které je základní
podmínkou uskutečnění celé „akce“.
DALEKOHLED NA INTERNETU
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=1706120005
http://www.volny.cz/modr1/dobskl.html

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. ledna v 17 hodin 43 minut vstupuje do
znamení Vodnáře,
v lednu se den prodlouží o 1 hodinu a 7 minut,
3. ledna je Země Slunci nejblíže: 147,1 mil.km.
MĚSÍC
8. v novu, 15. v první čtvrti, 22. v úplňku, 30.
v poslední čtvrti,
MERKUR ve druhé polovině ledna po západu Slunce
nízko nad jihozápadním obzorem,
VENUŠE na ranní obloze,
MARS
v souhvězdí Býka,
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN v souhvězdí Lva,
URAN
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Všední život (část první)
Josef Edler Schroll
(narozen
v
Hejtmánkovicích 3. 6.
1821,
zemřel
v
Liběšicích 4. 10.
1891). Vzdělání získal
na gymnáziu, poté se
vyučil obchodníkem a
v roce 1853 převzal
se svým starším
bratrem
Augustem
vedení firmy. Po
rozchodu s ním se v
roce
1865
stal
jediným vlastníkem
firmy. Svůj podnik
zapsal pod názvem
Přádelna a tkalcovna
syna
Benedikta
Schrolla.
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Schrollům erb dodnes zdobí
fasádu přádelny v Meziměstí.

Není pochyb, že práce v
továrnách bývala v 19. století
ve srovnání s dneškem
skutečnou dřinou. Výjimkou
nebyl ani Schrollův podnik a
jeho režim úkolové práce v
tzv. akordech. Od roku 1860
se pracovní doba omezila na
14 hodin se dvěma hodinovými přestávkami a byla zakázána
práce dětí mladších dvanácti let. Starší pak mohly pracovat
pouze ve dne. V roce 1886 se hranice dětské práce posunula
dále, až na 14 let. V létě bývalo cestou do práce hej, ale
krušné časy nastaly dělníkům v zimě, když se z okolních vsí
museli v záři svých luceren, s kusem chleba a bandaskou
cikorky či mléka brodit sněhovými závějemi několik kilometrů.
A tak se chodilo v celých skupinách. „Pracujíce pak v přádelně
vestoje v teplých loužích na podlaze, přadleny se pak stejně
bosé trmácejí za tmy sněhem domů.“ Tak si prý na poměry
broumovských textiláků stěžoval ve vídeňském parlamentu
poslanec František Rösser. Dělníci byli povinni si před
vstupem do továrny uložit na vrátnici nejen své lucerny, ale
kuřáci také do speciální skříně i svoje fajfky. Vrátnicí nesměla
projít ani láhev s kořalkou, ovšem pivo mělo zelenou. Na
závěr týdne každý svůj stroj, za nějž byl osobně zodpovědný,
čistil. Bývalo všeobecným zvykem, že dělníci svým strojům
každý den po práci poděkovali. Tresty snížením mzdy hrozily
za každé provinění se proti pracovnímu řádu, který
pamatoval i na zákaz vzájemných rozhovorů během pracovní
doby. Také rvačky i slovní půtky v hranicích továrny byly
tvrdě stíhány. Pokutovalo se i přestoupení bezpečnostních
předpisů, které mimo jiné pamatovaly i na zákaz nošení
copů. Vybrané pokuty šly ve prospěch dělnické nemocenské
kasy.
Loajalitu svých zaměstnanců si Schroll získával poměrně
výjimečným způsobem. Na rozdíl od většiny textilních
podnikatelů nebyla represe hlavním nástrojem. Zatímco
textilky Trutnovska, Úpicka i Náchodska zasáhl duch rodícího
se dělnického odboje a před branami továren demonstrovaly
tisíce dělníků, Broumov s okolím zůstal revoluční náladou
prvního máje 1890 nedotčen. Schroll totiž svým
zaměstnancům slíbil, že když se vzdají účasti na v Čechách
historicky prvních oslavách svátku práce, věnuje jim do
penzijní kasy 6000 zlatých. A to se skutečně stalo. A nebyl to
zdaleka jediný případ, kdy si sociálními výhodami, ať
kolektivními či individuálními, zajistil loajalitu zaměstnanců.
Koncem roku 1899 Schroll zavedl dobrovolně, jako první na
Broumovsku, desetihodinovou pracovní dobu při zachování
platu. Svoji moudrou zaměstnaneckou politikou také zcela
eliminoval revoluční projevy bouřlivého roku 1905 a stejně
tak i tzv. hladové demonstrace za časů první světové války,
které jitřily celou zem. Přesto dělnické hnutí zanechalo ve
Schrollově podniku první stopu již v roce 1895, když po
vystoupení přadláků v Meziměstí a pod vlivem celostátní
situace bylo rozhodnuto zkrátit pracovní dobu v podniku na
12 hodin. V posledním roce 19. století se Schrollovi dělníci
dočkali jejího dalšího snížení o dvě hodiny. Cinkání zvonce na
továrním dvoře v Olivětíně i Meziměstí, které oznamovalo
začátek i konec pracovní doby, bylo v roce 1901 nahrazeno
moderní sirénou.

V roce 1875 zahoukal na Broumovském nádraží první vlak, který
dorazil po nově vybudované trati z Chocně. Železniční spojení
významně podpořilo rozvoj bavlnářství jak na Broumovsku, tak i v
celých severovýchodních Čechách. Při stavbě této železnice byla k
Schrollově tkalcovně v Olivětíně z místního nádraží vybudována i
téměř 800 metrů dlouhá tovární vlečka (na obrázku). 700 metrů
kolejí bylo také položeno na trati do přádelny v Meziměstí při její
výstavbě v roce 1883.

Pro dělníky olivětínské továrny nechala firma Schroll v roce 1873
postavit nemocniční stacionář s dvanácti lůžky (budova zcela vlevo).
V prvním desetiletí 20. století se „nemocnice“ rozšířila o jedno patro
a k dispozici již prý měla sedm operačních sálů, 25 lůžek a také
vlastní kapli, knihovnu i zahradu. Nemocnice, která nebyla určena k
léčbě chronických a nevyléčitelných chorob, sloužila i jako porodnice.
Veškeré náklady spojené s jejím provozem šly z firemního rozpočtu.
Svoji činnost ukončila někdy počátkem 20. let. Budovu vpravo od
nemocnice nechala firma postavit jako bytový dům pro tovární
úředníky.

Broumova vybudovat obecní chudobinec, který se po druhé světové
válce proměnil na textilní učiliště s internátem.
pokračování příště

VEBA, textilní závody a. s., Broumov
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Ochránce opuštěných
V našem městě, v areálu technických služeb, byl zřízen
psí útulek. Pokud se nějaký pes v tomto útulku octne, stará
se o něho paní Eva Borůvková, která se starala o opuštěné
psy ještě před dobou, nežli byl útulek vybudován. Dokonce
jednoho takového odhozeného psíka si nechala u sebe doma.
Byla jsem zvědavá, a tak jsem si domluvila schůzku, a šla
jsem se s paní Evou do útulku podívat. Její starost o psy
nespočívá pouze v tom, že jim hodí granule, doplní vodu
a případně vyčistí kotec. Ona pejska vezme na vodítko a
jdou na procházku, aby se pejsek vyvenčil a prošel. A to
zrovna bylo velmi studené počasí. A tak s dvěma psy (s tím
svým adoptivním a druhým z útulku) jde na procházku
k rybníčku. No řekněte – to leckterý pejsek nemá ani u
svých majitelů. A tak jsem ráda, že takovou paní
Borůvkovou v Polici máme (milovníci zvířat vědí, co mám
na mysli, když každou chvíli slyšíme o takovém vztahu
některých lidí ke zvířatům, že ani ta zvířata by se
nedokázala tak zachovat), obdivujeme ji, a přejeme si, aby
v této činnosti vydržela.
J.V.

Michal, Kvido, Heřman, Kolár
a ti ostatní
Vím, že jsem určitě tenkrát ještě chodil do školy.
Tenkrát, když jsem poprvé četl knihu Báječná léta pod psa
od autora zatracovaného i milovaného, laskavého i
morbidního, hladícího i kousajícího. Takovým se mi Michal
Viewegh jeví. Autor, který s automatickou a robotickou
přesností chrlí jednu knihu za druhou. Kdysi jsem ho potkal
v hotelu Ostaš na záchodě. Už si nevzpomenu, o čem jsme
tu chvilku mluvili, ale asi nemohlo být nic závažného. O
čem mohou asi tak mluvit dva močící muži. A všechno
zmizelo
v
kanalizaci.
Potom jsem viděl filmové zpracování Báječných let s
Ondřejem Vetchým v roli Kvidova otce.
A život Báječných let pokračoval dál. V dalších
vydáních a nakonec i v dramatickém zpracování. Dlouho
jsem nechtěl uvěřit, že je možné přepracovat pro divadlo
tento dlouhý epický příběh tak, aby neutrpěl jeho děj a
smysl. A konečně jsem se 29.12.2007 dočkal toho, že je to

možné udělat. Ten den jsem viděl představení v Polickém
Kolárově divadle v provedení domácích ochotníků.
Nemyslím si, že je podstatné se rozepisovat o jeho kvalitě.
To je věc silně subjektivní a individuální. A dokonce si ani
nemyslím, že by můj názor byl tak kvalifikovaný, vkus tak
vytříbený, abych se s ním veřejně chlubil. Ale s klidným
svědomím můžu napsat, že lidem, s nimiž jsem na
představení byl, se divadlo velice líbilo. Nejsilnějším
tématem večera, v hospůdce po představení, byl holý zadek
na jevišti a pot na tváři Heřmana, alias Kvida. Obdivuji
místní ochotníky. Jak mi potom říkala Martina, jdou na
jeviště s tím, že lidé v divadle je potkají druhý den, za
měsíc, za rok a pokud by něco nevyšlo, tak jim to budou
připomínat ještě dlouho po skončení představení.
Předstoupit před plné divadlo sousedů vyžaduje velkou
dávku odvahy. V Polici není možné se ukrýt v anonymitě
větších měst. A těch pár herců na scéně zná 3782 obyvatel
našeho města. A ten zbytek jsou malé děti, které tyto věci
ještě nezajímají.
Pro krásu jejich odvahy, ale hlavně pro krásu divadla,
jim moc fandím. A přeji jim další vyprodaná hlediště.
A nejen jim přeji 366 krásných a úspěšných dní v roce 2008.
Pavel "Mazal" Frydrych

Příspěvek dvou zanícených
Poličaček
Měsíc rychle utíká, zvláště ten poslední v roce a my se
zase těšíme na nové lednové číslo Polického měsíčníku.
Dostáváme rozmanité zprávy, důležité i nedůležité, zábavné
i smutné.
Tak třeba ta nedůležitá a smutná je, že kdosi, snad velký
škarohlíd nepřeje lavičkám. Jistě že pro milence se najdou
na Policku krásná místa, kde se dá cvrlikat a konat i jiné
činnosti, ale holt ty, co jsou umístěny na frekventovaných
místech, jsou především určeny těm starším a starým a méně
zdatným osobám, které častěji musí se svým nákupem a
třeba i bez něj, spočinout na lavičce. Tak třeba my jsme
trénované a ten kilometr z konce Ostašské na rynk
zvládneme i několikrát za den. Ale ne tak ti ostatní. A což
tepve když se jde navštívit lékaře ! Takže ti netrénovaní a
staří jsou rádi, když se usadí naproti kovárně či jinde. A že
je ta lavičkas řetězem, to se není vůbec čemu divit. Jednak
jsou mezi námi nenechavci, ale i zdatní sportovci, kteří po
patečních radovánkách jsou schopni odnést odpočívadlo
bůhví kam.
A tak prosíme škarohlída, aby si vybral místa krásná,
poetická, vybízející k zábavám a nás starší nechal obdivovat
i místa před kovárnou, Domovem důchodců či pod kotelnou.
Děkujeme paní starostce a všem zastupitelům a radním,
že nám tato místa objevili. Přejeme jim hodně zdaru a síly
do další práce v novém roce 2008.
Sestry B. a J. Seidelovy

SMOG aneb krajina zahalena
dýmem
V dnešní době je možno ve všech domech topit
elektrikou či plynem a díky tomu bylo do podzimu tohoto
roku celkem čisté ovzduší. Ale jak se říká nic hezkého
nemůže vydržet dlouho. Na podzim tohoto roku kdy ceny
elektriky a plynu stouply, hodně lidí u svých kamen
otočilo kolečkem na nulu. A tímto otočením dali také
sbohem čistému a nezakouřenému ovzduší naší Polické
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pánve. Okamžitě se rozjeli a nakoupili si tuny uhlí. Ale
bohužel toto je jen jedna příčina znečištění.
Druhá příčina se nenalézá daleko od kamen, lépe řečeno
jo přímo v kamnech. Najde se několik jedinců co jsou
schopni místo toho aby plastové lahve, igelitové pytlíky aj.
odnesli do kontejnerů na tříděný odpad (které jsou
momentálně skoro všude) ,ale pálí tento odpad doma mezi
uhlím a dřevem. A tento kouř škodí všem rostlinám v okolí,
které jsou pro nás tak důležité a také škodí všem lidem kteří
toto dýchají.
Není snad lepší alespoň z části doma topit elektrikou či
plynem a není lepší vzít pár petlahví a vyhodit je do
kontejneru. Vždyť tím prospějete nejen sousedům ale i
celému okolí.
Tadeáš Vondra

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
- škola v Bělém.
Pokračování z minulého čísla.
Počet školáků v Bělém se na začátku 20. století stále
ještě pohyboval těsně nad stovkou, až ve školním roce
1909/1910 dosáhl přesně 100. Po tomto školním roce už tuto
hranici nikdy nedosáhl a stále nezadržitelně klesal. Škola
byla dvoutřídní, obecná s vyučovacím jazykem českým. V I.
třídě vyučoval řídící Fridolín Sitte a v II. třídě učitel
Bohumil Kašpar. Ruční práce vyučovala Barbora Sitteová,
manželka řídícího a náboženství machovský kaplan, až do
roku 1910 P.Roman Lelek OSB.
Biřmování v Machově dne 7.6.1906 se zúčastnilo 27
chlapců a 26 děvčat z Bělého.
O prázdninách v roce 1907 byl ve II. třídě zhotoven
nový strop, půda opatřena dlaždicemi, omítnuta štítová zeď
a celá budova obílena. Do II. třídy bylo zhotoveno 20
nových lavic. Dne 16.9.1909 firma J. Píša z Vinice u
Vysokého Mýta namontovala na školu hromosvody
nákladem 200,- K.
Na památku 60-letého panování Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I. se 30.4.1908 konala slavnost sázení
pamětních stromků. Děti s učiteli a členy školní rady se sešli
před vyzdobenou školou a v průvodu odešli před Dostálův
statek čp.30, kde měl řídící učitel projev. Školní děti Josef a
Augustin Kubeček, Bedřiška Sitteová, Anna Scholzová,
Marie Bauerfeindová a Božena Obršálová deklamovaly
básně. Při sázení si všichni zpívali vlastenecké písně a
trojnásobným provoláním Sláva a zapěním rakouské a
národní hymny byla slavnost ukončena. V sále hostince
čp.24 obecního starosty Josefa Wintera dostaly děti pečivo,
uzenky a cukrovinky.
Dne 24.10.1909 opat ThDr. Bruno Čtvrtečka světil nový
hřbitov v Machově za účasti dětí a mládeže i z Bělého.
Na oslavu 80. narozenin Jeho Veličenstva
nejmilostivějšího císaře Františka Josefa I. uspořádal
učitelský sbor 26.12.1910 v sále hostince obecního starosty
Josefa Wintera dětské divadelní představení „Král
Liliputánský“. Výtěžek 25 Korun byl odevzdán ve prospěch
České zemské komise pro ochranu dítek a péči o mládež
v Království Českém.
Dne 16.12.1911 zemřel ve věku 47 let školdozorce a
obecní starosta Josef Winter, rolník v Bělém. Jeho pohřbu

19.12. se zúčastnily rovněž školní děti. Tenkrát to byl asi
nejbohatší člověk v Bělém. Vlastnil usedlosti čp. 24, 30, 32
a 33 včetně polí, které obdělával třemi páry koní. V čp.24
provozoval hostinskou živnost, která byla v té době
vyhlášená svojí kuchyní a příjemnou obsluhou.
Dne 2.6.1912 se účastnily děti svěcení misijního kříže
v Machově. Dne 19.4.1913 byla v Machově oslava 200 let
od vydání pragmatické sankce, zákona Karla VI. řešící
posloupnost na trůnu i po přeslici. Po děkovné mši sv. a
litaniích byla zapěna rakouská národní hymna. Na ukončení
školního roku 14.7.1913 byl uspořádán školní výlet na
Hvězdu.
Vcelku poklidný život v zapadlé vísce byl přerušen
26.7.1914, kdy byla vyhlášena částečná mobilizace rakouské
armády a hned druhý den odjelo z polického nádraží 22
mobilizovaných bělských občanů ke svým jednotkám. Příští
den vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a tak byl
zahájen konflikt, který příští 4 roky ovlivňoval dění nejen
v Bělém, ale prakticky v celém světě.
Koncem roku 1914 onemocněl učitel Bohumil Kašpar a
muselo být zavedeno pouze polodenní vyučování až do
konce března 1915, kdy se vrátil. Začínají charitativní akce
ve prospěch rodin po padlých vojácích. Děti nasbírali a
usušili 15 kg ostružinového listí na čaj. Paní řídící vybrala
od rodičů peníze, za které nakoupila vlnu a školní děvčata
upletla 16 párů punčoch a 33 párů nátepníčků, které byly
zaslány na frontu. Sbíralo se také peří, které bylo zasláno
Červenému kříži.
Začínají soupisy potravin a zásob obilí v obci, které
prováděla určená komise a v které vždy účinkovali učitelé.
Po vyhodnocení soupisu docházelo k rekvizicím. První
rekvizice proběhla v květnu 1915, kdy bylo odvezeno
z Bělého 20 q žita a 50 q ovsa. Obec reagovala zakoupením
56 q brambor a 55 q kukuřice. Rolníci museli odevzdat
zbylé obilí, pšenici, žito, ječmen a oves, které se smíchalo a
dalo do mlýna na semletí. Tato směsná mouka se pak
prodávala po 1,50 K za 1 kg. Jedině toto ne příliš populární
opatření zabránilo hladu nezemědělského obyvatelstva.
Dne 22.6.1915 byl dobyt Lvov a na oslavu vítězství byla
v Machově sloužena děkovná mše sv. za účasti školních
dětí. Škola byla po 3 dny ozdobena praporem.
Dne 18.8.1915 se v místnosti II. třídy konala velkolepá
slavnost k uctění 85. narozenin Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I.
V říjnu 1915 byla upisována v Bělém III. válečná
půjčka. Na jejich propagaci a provádění se opět nejvíce
podíleli učitelé. Konkrétně při této půjčce sousedé upsali 10
000,-K, obec Bělý 1000,- K, školní děti 43,- a školní rada
57,- doplnila na 100,- K, učitel Bohumil Kašpar sám upsal
1000,- K. IV. válečná půjčka se konala v květnu 1916 a
celková upsaná částka v Bělém přesáhla 100 000,- K.
S postupem času a vzrůstající bídou obyvatelstva však
ochota a výše válečných půjček klesala.
Dne 4.10.1916 se v Machově konala mše sv. za 68 let
panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. a po ní
se konala druhá slavnost „Štít zbrojnoše v železe“ v bělské
škole. Hřeby do štítu zatloukali nejprve představitelé obce,
pak učitelé a nakonec jednotliví žáci. Při této slavnosti se
vybralo 10 K 46 hal. ve prospěch vdov a sirotků po padlých
vojácích.
Začátkem listopadu 1916 byl učitel Bohumil Kašpar
odvolán n a Slavný jako zatímní správce tamní školy a tak
v Bělém musel být zase zaveden polodenní režim
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vyučování. Tento stav pak trval až do konce I. světové
války.
V úterý 21.11.1916 po 21 hod. zemřel v Schönbrunnu ve
věku 86 let Jeho Veličenstvo císař František Josef I. V celé
monarchii zavládl smutek, sloužily se zádušní mše sv. a
černý prapor na škole v Bělém vlál celých 14 dnů.
Život však jde dál a tak už 9.12.1916 byla sloužena
v Machově děkovná mše sv. za dobytí Bukurešti a školní
budova byla opět okrášlena prapory.
Dne 10.5.1917 zasadila školní mládež 2 lípy u potoka u
čp.58 v Bělém na oslavu panování nového císaře Karla I. a
císařovny Zity. Občané k této příležitosti vysázeli 40
památných ovocných stromků na svých zahradách. Dnes
tyto lípy vysazené školáky už nestojí. Jedna byla už dříve
poražena a druhou rozlomila vichřice v březnu 1972.
Ještě jednou vlály rakouskouherské prapory na škole a to
3.11.1917 na oslavu osvobození Gorice od nepřátel. V tomto
roce už mnoho obyvatel pociťovalo skutečný hlad, byl velký
nedostatek potravin a kronikář píše, že dosyta se najedli už
jenom u sedláků.
Dne 17.11.1917 byl ze školní věžičky sňat obecní zvon a
zrekvírován pro válečné účely. Tento zvon vážil 22,5 kg a
darovala ho obci rodina Herrových z čp.9 v 1.polovině 19.
století. Původně byl umístěn na věžičce chalupy čp.23 (dnes
Kubínovi) a zvonil na něj určený zvoník za menší plat. Po
výstavbě školy byl přemístěn do věžičky na školní budovu.
Dne 17.8.1918 byla za účasti školních dětí sloužena mše
sv. v machovském kostele na oslavu 31. narozenin Jeho
Veličenstva císaře Karla I.
Válečný konflikt se však už pomalu chýlil ke konci a tak
28. října 1918 se náš národ konečně dočkal samostatnosti.
Do války z Bělého odešlo celkem 114 mužů a nichž 13
padlo a 8 se vrátilo se zraněním, které zanechalo trvalé
následky. Trvalé následky však zanechal konflikt na celém
národu. Lidé, kteří byli vystaveni neúměrné zátěži, otupěli a
zhrubli a někteří se do konce života nevyrovnali s tím co
prožili. Dost jich skončilo jako alkoholici. Někteří zase
využívali nedostatku ke svému obohacení, rozmohlo se
keťasování, úplatkářství a podobné jevy, které do té doby
byly v našich podmínkách téměř neznámé. Starostové obcí
měli za války příliš velkou pravomoc, kterou ne každý
dokázal využít jen ku prospěchu obce a jejich obyvatel.
Stávali se z nich nejmocnější osoby v obci a obyčejně i
nejbohatší, protože mnozí dokázali svůj vliv i náležitě
zpeněžit. Tady někde můžeme hledat kořeny negativních
jevů ve společnosti, které nás provázejí až do současnosti.
/Pokračování příště/.
Jiří Kohl

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc leden podle stoletého kalendáře z roku
1815

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Mokrý leden - prázdné sudy – neurodí se vína.
Mlhavý leden – mokré jaro.
Roste den, roste i zima.
Leden studený, duben zelený.
Neudrží leden, neudrží ani jeden.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červu moc sena.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
Na Tři krále o krok dále.
Na Tři krále mrzne stále.

•
•
•
•
•

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude
úrodno.
Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí.
Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na
mouchy.

Ze Zemědělského kalendáře 2008 vybral František Janeček

Matematické rekreace
Všimněme si záhadných náhod s řadou čísel 2732
v různých souvislostech.
•
Měsíc oběhne okolo planety Země za jeden siderický
měsíc, to je za 27,32 pozemského dne. Za tu dobu je
opět na svém místě mezi hvězdami.
•
Člověk od početí do narození potřebuje v průměru
273,2 dne.
•
Absolutní teplota nuly je -273,2 stupně Celsia. Přitom
nulová teplota je odvozena od tání ledu, tedy jeho
přeměnu ve vodu. Při absolutní nule ustává pohyb
molekul.
•
Při změně teploty o jeden stupeň Celsia se objem plynu
změní o 1/273,2. Je to známý fyzikální zákon Gay
Lussacův.
•
Dáme-li do souvislosti oběh Měsíce a počet dnů v roce
(366), dostaneme vydělením 1:27,32 číslo 0,0366.
•
Průměr Měsíce je 3 470 km, průměr Země 12 700 km.
Dělme 3470:1 270, vyjde 0,2732.
Vidíme, že příroda je velká kouzelnice. Přes jedno číslo
je spojen Měsíc, naše Země, náš život, hmota, voda a plyn.
Jsou čísla, která nevymyslel člověk, ale sama příroda, my
jsme jim dali jen tvarovou podobu.
Za nejzajímavější a nejkrásnější číslo ve vesmíru se však
považuje číslo ϕ = 1,618, které představuje základní
stavební kámen v přírodě. Poměru ϕ :1 se se záhadnou
přesností blíží rozměrové vlastnosti rostlin, zvířat, ba i lidí,
číslo ϕ je možno nalézt nejen v biologii, ale i malířství,
architektuře, … O tom snad zase někdy později. Doporučuji
přečíst knihu Dana Browna: Da Vinciho kód, v níž najdete
ojedinělou
souvislou
část
věnovanou
danému
matematickému tématu a objevíte dosud netušené
souvislosti.
Vybral František Janeček

Jaký bude rok s osmičkou?
Na první pohled se rok 2008 může zdát stejně obyčejný a
nic neříkající jako všechny ostatní, které nekončí nulou nebo
alespoň pětkou. Pravdivost rčení, že první dojem často
klame, nás napadne okamžitě, postavíme-li mu po bok jiné
roky končící osmičkou. Byly to právě roky končící číslicí
osm, které v naší historii znamenaly dějinné křižovatky.
Z historie našeho státu vzpomeneme:
devadesát let uplyne od vzniku samostatného
Československého státu v roce 1918
sedmdesát let nás dělí od roku 1938 a událostí, které se
tak rozhodným způsobem zapsaly do historie národa a
do značné míry ovlivnily jeho sebevědomí i postoje
k vývoji mezinárodní i vnitřní situace v dalších
desetiletích, stejně jako revoluční roky 1948 a 1968
Z výročí
významných
připomeňme:

osobností

našich

dějin
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v roce 1158 se stal českým králem kníže Vladislav II
v březnu 1348 Karel IV. položil základní kámen
Nového Města pražského
roku 1348 založil Karel IV. také Univerzitu Karlovu
roku 1348 pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic položil
základní kámen hradu Karlštejn
v roce 1378 zemřel Karel IV., císař římský a král český
v roce 1458 se konala slavnostní korunovace Jiřího
z Poděbrad za českého krále
Z představitelů kulturního života jmenujeme:
historika, politika, spisovatele a organizátora veřejného
kulturního a vědeckého dění Františka Palackého, který
se narodil roku 1798 a je považován za zakladatele
moderního českého dějepisectví.
českého dramatika a spisovatele Josefa Kajetána Tyla,
narozeného v roce 1808
naši největší pěvkyni Emu Destinovou, narozenou
v roce 1878
V roce 1918 byla vydána také první československá
známka a založeno Poštovní muzeum v Praze. K těmto
výročím se uskuteční Světová výstava PRAGA 2008.
Pořádání světových výstav poštovních známek má u nás
dlouhou tradici, která začala mezinárodní výstavou PRAGA
1938, od níž uplyne již 70 let, a naposledy v roce 1998.
Z hlediska dějinného a numerologického je rok 2008
významný pro každého z nás. Půjde o rok výjimečný a
téměř více než jindy rok bilanční. Historii a současnost však
nelze vnímat odděleně. Jsou vzájemným zrcadlem. A
přítomnost tvoříme sami, svou prací, svou činností, svými
postoji. Popřejme si, aby symbolická osmička pro každého
znamenala další historický mezník pouze v tom, že
prožijeme příjemný a úspěšný rok.
Mgr. František Janeček

Z historie kalendáře
Čas plyne od chvíle, kdy vznikl vesmír. Člověk si už od
pradávna vytvářel určitá období a úseky, aby se vyznal ve
své historii a neztratil se v nepřetržitém a nevratném plynutí
času. Podívejme se na historii kalendáře …
Jedno mají téměř všechny kalendáře společné – řídí se
vesmírnými cykly – obíháním Země kolem Slunce, Měsíce
kolem Země, rotací naší planety apod. Pohyb Měsíce s jeho
fázemi umožnil člověku měření času mezi dnem a rokem.
Podle měsíčních fází, opakujících se během 29 až 30 dnů,
bylo možno rozdělit rok na 12 až 13 téměř stejných úseků –
měsíců.
Název kalendář vznikl již ve starém Římě a souvisí se
slovem měsíc. Kalenda – novoluní bylo jedním z hlavních
uznávaných nebeských úkazů v Římě. Druhá část slova
kalendář je clare – prohlásit. Kalendářů je a bylo po světě
hodně, dělíme je do tří základních skupin:
- lunární kalendáře – sledují pohyby Měsíce
- solární kalendáře – sledují pohyby Slunce
- lunisolární – sledují pohyby Slunce i Měsíce
Lunárního kalendáře, jehož příkladem je kalendář
islámský, se pravděpodobně užívalo již v dobách velmi
dávných. Zajímavý je Francouzský revoluční kalendář, který
jako rok jedna označuje rok Francouzské revoluce.
Postupem doby se stal jednotkou pro měření dlouhých
časových údobí časový interval jednoho oběhu Země okolo
Slunce. Časový rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími
průchody Slunce jarním bodem se jmenuje tropický rok.

Trvá 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 46 vteřin, což se rovná
365,2422 dne. Tato časová jednotka tedy neobsahuje
celistvý počet dní, což při sestavování kalendáře působí
potíže. Jde totiž o to, aby se občanský (kalendářní) rok
přibližoval svou délkou co nejvíce roku tropickému a aby
měl z praktických důvodů celý počet dní. Různé typy
kalendářů se vzájemně liší především podle toho, jak
vyrovnávají neshodu kalendářního roku o celistvém počtu
dní s rokem tropickým.
Egyptský kalendář, který byl jeden z prvních solárních
kalendářů, měl rok s 365 dny (12 měsíců po 30 dnech a
zbylých 5 dní na konci roku byly svátky) a byl tedy zhruba
o čtvrt dne kratší než rok tropický. To způsobilo, že po sto
letech se například letní slunovrat posunul o 25 dní. Rok se
tehdy dělil na 3 fáze po 4 měsících – záplavy, setbu a
sklizeň. Ačkoliv tento kalendář nevyhovoval, udržel se po
celou historii Egypta.
Vyskytující se nesrovnalosti napravil až Gaius Julius
Caesar v roce 46 před n. l. Tento tzv. kalendář juliánský
převzal egyptský kalendář. Roky byly vypočítány od
založení Říma, tj. od r. 753 př. n. l. Podle tohoto kalendáře
měl rok 365 dnů a každý čtvrtý rok byl přestupný s 366 dny.
Přestupnými roky jsou ty, jejichž letopočet je dělitelný
čtyřmi (např. 1948, 1952, 1956 atd.). Průměrná délka
juliánského roku tedy činí 365,25 dne, tj. 365 dní a 6 hodin.
Juliánský kalendář vyrovnával neshodu s tropickým rokem
(365,2422 dne) jen nedokonale, neboť přestupným rokem se
přidávalo k vyrovnání rozdílu příliš mnoho.Tropický rok
není o plných 6 hodin delší než rok 0 365 dnech. Z toho
plyne, že juliánský kalendář má delší rok, než je rok
tropický o 0,0078 dne, tj. o 11 minut a 14 vteřin. I když
tento rozdíl je jen malý, přece působí, že za 128 let vzroste
již téměř na jeden den.
Juliánský kalendář později převzala křesťanská církev a
s ní i většina evropských křesťanských zemí. Přes svoji
dokonalost docházelo u něho k tomu, že se den
rovnodennosti přestával shodovat s 21 březnem. V roce
1582 činil tento rozdíl 10 dní – jarní rovnodennost nastala
již 11. března. Posun jarní rovnodennosti, zmatky
v kalendáři a nejednotný začátek roku v různých zemích
dělaly těžkosti nejen církvi a vrchnosti, ale začínaly vadit i
začínajícímu obchodu mezi městy a státy.
Vyskytující se nesrovnalosti byly odstraněny reformou
juliánského kalendáře. Dne 24.2.1582 podepisuje papež
Řehoř XIII. bulu, podle níž se číslování dnů posunulo o 10
dní kupředu (po 4. říjnu 1582 následoval ihned 15. říjen).
Přestupné roky byly ponechány, současně však bylo
stanoveno, že století budou přestupná jen tehdy, budou-li
dělitelná čtyřmi sty. Podle toho roky 1 700, 1 800, 1 900,
třebaže jsou dělitelné čtyřmi, nebyly přestupné; přestupné
byly roky 1600, 2000. Tímto opatřením se vynechávají
z každých 400 let tři dny, o které se v této době (přesněji za
384 roky) rozchází rok juliánského kalendáře s tropickým
rokem, vycházejícím z pohybu Slunce. Takto upravený
kalendář se jmenuje gregoriánský. Průměrná délka roku
gregoriánského kalendáře se zkrátila na 365,2425 dne, a
tedy je jen o 0,000 3 dne (přibližně o 26 vt.) delší než rok
tropický.
Ke gregoriánskému kalendáři nejdříve přistoupily
katolické země Evropy. Čeští stavové zavedli kalendář
podle mandátu císaře Rudolfa II. v lednu roku 1584.
Moravané však na změnu nepřistoupili, prý proto, že
císařovo nařízení přišlo dříve než sněmovní usnesení. Tak se
velikonoce v roce 1584 slavily v Čechách o čtyři neděle
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dříve než na Moravě. Až teprve 8. července 1584 přijali
moravští stavové na sněmu v Olomouci nový gregoriánský
kalendář s nařízením, aby po 4. říjnu následoval ihned 15.
říjen 1584.
Německé protestantské země přijaly nový kalendář
teprve až v roce 1699, Dánsko dokonce až v roce 1700.
Starým juliánským kalendářem se až do roku 1752 řídila
Anglie a její zámořské kolonie, teprve pak byl anglický
kalendář přizpůsoben kontinentálnímu, a to vypuštěním
jedenácti dnů. Problémy kolem přijetí nového kalendáře ale
trvaly dlouho, dokonce až do 20. století., i na evropské
pevnině. V Rusku byl kalendář upraven až po nastolení
sovětské moci v roce 1918 (po 1. únoru následoval 14.
únor), Jugoslávie a Rumunsko přijaly gregoriánský kalendář
až roku 1919 a Řecko dokonce až v roce 1923.
Přestože je dnešní kalendář mnohem přesnější, než
všechna dřívější měření, není dokonalý. Chyba juliánského
kalendáře (11 min. 14 vt.) činí za 400 let 3 dny 2 hod. 53
min., gregoriánský kalendář se dopouští nepřesnosti tím, že
opravuje za tuto dobu pouze 3 dny, zatímco 2 hod. 53 min.
zůstávají neopraveny. Odchylka velikosti jednoho dne
naroste až jednou za 3 323 let – což nás nemusí zase tolik
znepokojovat. Teprve po uplynutí této doby se posune jarní
rovnodennost z 21. na 20. březen. Snad největší problém
způsobuje pohyblivý svátek Velikonoce. Velikonoční neděle
tak putuje mezi 22. březnem a 25. dubnem, tedy v rozmezí
až 36 dnů. Tradicí poslední doby se už také stalo zavádění
letních a zimních posunů času.
Závěr: Přes skutečnost, že je kalendář velkým objevem
lidstva, je pro nás obsah dnešního kalendáře celkem
nezajímavý – je v něm 365, někdy 366 čísel rozdělených na
l2 různě nazvaných částí, tj. měsíců, každému z čísel je
přiděleno jedno ze 7 různých slov, tj. dní v týdnu a jedno
křestní jméno. Kalendář tak bereme jako samozřejmost
dnešní doby …
Mgr. František Janeček

Ekologické zemědělství
Ekologické zemědělství (biozemědělství, organické
zemědělství) je pokrokový způsob hospodaření, který bere
ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak
produkovat vysoce kvalitní potraviny. Jeho prioritou je
kvalita nikoliv kvantita produkce. Zásady ochrany životního
prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ale i udržení
zaměstnanosti v zemědělství. Asi hlavním základem
ekologického zemědělství je zdravá půda. Udržení a
zlepšování její úrodnosti se provádí organickým hnojením,
pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy.
Díky střídání zemědělských plodin na poli a mnohotvárné
kulturní krajině v jeho okolí jsou rostliny schopné se bránit
proti chorobám a škůdcům. Regulace plevelů se v rámci
ekologického zemědělství provádí s využitím moderní
techniky přizpůsobené přírodě. Ekologičtí zemědělci se
zříkají používání průmyslových hnojiv, syntetických
pesticidů a herbicidů. Zvířata jsou na ekologických farmách
krmena převážně z produkce vlastního ekologického
podniku a je jim umožněno, aby si žila, tak jak je jim od
přírody vrozené. Ekologická farma chová jen tolik
hospodářských zvířat, kolik je schopna uživit vlastní
produkcí krmiv. Masové chovy jsou tedy vyloučeny.
Zakázány jsou genové manipulace. Hlavním principem je
biologický koloběh: zdravá půda = zdravé rostliny =
zdravá zvířata = zdravé potraviny = zdraví lidé =
nenarušená krajina.

Ekologická farma v Německu

Bioprodukt
Bioprodukt (biopotravina) je vypěstovaná postupy
ekologického zemědělství, tedy bez použití umělých hnojiv,
škodlivých chemických postřiků. Je možné vnímat
bioprodukt a biopotravinu
jako
odlišné
pojmy.
Zatímco bioprodukt je
surovina, která může být
rostlinného
nebo
živočišného původu, vzešlá
z ekologického zemědělství,
biopotravina je většinou zpracovaným bioproduktem.
Tomáš Biňovský

NOVÉMU ROKU NA CESTU
Jdou bílá oblaka a hvězdy večer zapaluje,
jsou města, jsou hory bílé na světě,
kouzelný koberec utkal čas,
jsou krásy, jež byly a už nejsou v nás.
Jdou bílá oblaka a jeden věčně pluje,
jsou moře, jsou ženy přelíbezné na světě,
nejvěrnější krása ze všech krás
je hlína rodná, navždy žije v nás.
Je jako bez řeči a tichá až to bolí,
úžlabím rovin teče život bez konce,
bez konce plodnost v bezpočtu je polí,
bezpočet zrn je, krásy bez konce.
Jdou lidská oblaka a zbudou bílé kosti.
Rodná hlíno, rodná hlíno!
V tobě jsou všechny vůně, barvy, velikosti,
věčné změny zlaté víno.
Ladislav Bernatský, ze sbírky Věčná květenství
(vybral F. Janeček)

Říkanka na leden
První měsíc v roce, Leden,
bývá „ostrý“ chlapík jeden;
čaruje sic na skle kvítí,
led a sníh však na zem řítí.

Začne-li foukat zvenčí,
hned se dříví, uhlí tenčí
– každý ví pak, co se děje,
had-li na ledě se hřeje …
Vybral F. J.
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba vánoční a liturgické mezidobí
Prožíváme první měsíc nového roku. Někdo už naplno,
jiný se teprve rozkoukává nebo zápasí se svými těžkostmi,
slabostmi či nemocemi. I když vánoční svátky jsou již za
námi, srdce většiny z nás jsou naplněna jednak radostí a
láskou z té úžasné Boží blízkosti v podobě dítěte Ježíše,
Božího syna a Spasitele, narozeného v Betlémě, kterému
jsme se poklonili u jeslí, ale také vděčností za krásné období
prožité s blízkými. Pokud tomu tak není, pak věřte, že právě
tento narozený Boží syn nenechává nikoho, kdo má otevřené
srdce, o samotě a je připraven ho potěšit a posílit do dalších
dní v jeho trápení a starostech. Občanský rok 2007 je již
minulostí a před námi je nový rok 2008. Vykročíme-li do
něho s důvěrou v Boží pomoc a vedení, pak si můžeme být
jisti, že nezabloudíme, dojdeme do správného cíle a
zvládneme i případné těžkosti, do kterých se cestou
dostaneme. Pán dějin, Ježíš Kristus, který říká „já jsem
cesta, pravda i život“, bude naším spolehlivým průvodem.
Minulý týden jsme prožili Oktáv Narození Páně a v neděli
6. ledna Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří Králů. O víkendu
jsme se také s nimi mohli setkat při Tříkrálové sbírce. V
neděli 13. ledna budeme slavit Svátek Křtu Páně, kterým
skončí doba vánoční a začne období liturgického mezidobí,
které potrvá do 5. února. Popeleční středou 6. února pak
vstoupíme do doby postní. Připomínáme, že týden od
18.- 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb za jednotu
křesťanů.
Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:
5 mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod.,
5 mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.30 hod. a v
neděli od 8.00 hod.
Vánoční betlém s jesličkami v našem kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
hromnice, tedy do soboty 2. února. Prohlédnout si ho
můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě
s místním knězem, otcem Marianem.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. ledna Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
13. ledna - Svátek Křtu Páně
17. ledna - Památka sv. Antonína, opata,
18. ledna - Památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů
20. ledna - 2. neděle v mezidobí
24. ledna - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a
učitele církve
27. ledna - 3. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze
2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
3. února 4. neděle v mezidobí
6. února Popeleční středa
10. února - 1. neděle postní
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Policie ČR občanům
Vítejte v informačním sloupku
Policie České republiky okresního
ředitelství Náchod. Rozhodli jsme se
pro Vás připravit seriál ze života
policie a policistů v náchodském
regionu a na následujících stránkách
Vás informovat nejen o poslání
policie, jejích jednotlivých složkách a
organizační struktuře, ale i každodenní činnosti zdejší
policie.
„Community Policing“ je způsob policejní práce
založený na spolupráci a otevřené komunikaci mezi policií,
samosprávou a občany.
Vychází z předpokladu, že
odpovědnost za zachování pořádku a bezpečí v obci, ve
městě a okrese není pouze úkolem policie. Policista jako
profesionál má znát „přidělenou“ obec, její obyvatele i
jejich problémy tak, aby některým z nich mohl předcházet.
Občan naopak má možnost poznat konkrétního policistu a
definovat zakázku na opatření policie za účelem zlepšení
bezpečnostní situace v daném teritoriu.
Dali jsme si za úkol přiblížit se více Vám občanům,
abyste za mnohdy suchými výčty viděli také konkrétní činy.
Budeme Vás průběžně seznamovat s aktivitami policie a
také s tím, jak Vy sami můžete přispět k ochraně svého
majetku a osobního bezpečí. Na těchto stránkách se budete
moci dočíst, jak v uplynulém měsíci vypadala bezpečnostní
situace a nastíníme Vám také některé nejzajímavější
případy.
V dnešním úvodním sloupku Vás detailněji seznámíme
se strukturou a organizací celé Policie České republiky,
uspořádáním v náchodském regionu a v samotném městě
Náchod.
Činnost Policie České republiky spadá do působnosti
Ministerstva
vnitra
České
republiky.
Nejvyšším
představitelem Policie České republiky
je policejní
prezident, kterému podléhají náměstci, odpovědní za složky
uniformované policie, neuniformované policie, za trestní
řízení a za ekonomiku. V rámci České republiky existují
složky s celorepublikovou působností, jako je Útvar pro
odhalování organizovaného zločinu, Útvar odhalování
korupce a finanční kriminality, Letecká služba, Národní
protidrogová centrála, Útvar rychlého nasazení, Služba
cizinecké a pohraniční policie, a složky s územně
vymezenou působností, které jsou podle demografických
ukazatelů rozprostřené do jednotlivých regionů republiky.
Uspořádání územně vymezených složek je odlišné od
správního uspořádání vyšších územně správních celků.
Organizační rámec, či spíše pyramidu uzavírá policejní
prezidium, po ní následuje 8 krajských správ, pak 75
okresních ředitelství a stovky obvodních oddělení, jako
základní výkonné články.
Přímo v Náchodě je sídlo Okresního ředitelství Policie
České republiky, budovu ředitelství můžete nalézt na
Husově náměstí. Pod toto okresní ředitelství spadá Obvodní
oddělení Náchod, Obvodní oddělení Nové Město nad
Metují, Obvodní oddělení Jaroměř, Obvodní oddělení
Broumov, Obvodní oddělení Červený Kostelec, Obvodní
oddělení Česká Skalice, Obvodní oddělení Hronov, Obvodní
oddělení Police nad Metují a Obvodní oddělení Teplice nad

31
Metují. Organizačními články zdejšího ředitelství s
celookresní působností jsou Služba kriminální policie a
vyšetřování, Dopravní inspektorát, Inspektorát pro zbraně,
střelivo, výbušniny a drogy, Preventivně informační
skupina, Skupina vnitřní kontroly, Skupina
služební
kynologie a Skupina služební přípravy.
Kontaktní adresy a čísla:
Policie České republiky, okresní ředitelství Náchod,
Husovo náměstí 698, 547 45 Náchod, telefon 974 534 111
(ústředna), 974 534 207 (tisková mluvčí), e-mail:
pcrna@mvcr.cz, orna@mvcr.cz,
www stránky: www.policie.cz/nachod
Obvodní oddělení Policie České republiky Náchod,
Plhovské náměstí 1176, 547 01 Náchod, telefon 974 534
651, 491 423 662, e-mail:naoop@mvcr.cz,
www stránky:
http: www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=43092
V příštím vydání se dozvíte co je náplní práce
jednotlivých složek policie, jak to vypadá na Obvodním
oddělení Policie České republiky v Náchodě a co se na poli
policejní práce odehrálo v prosinci 2007 ?
Bc. Eva Prachařová, tisková mluvčí Policie ČR

v půlmaratónu a účast ve Světovém poháru v běhu do vrchu.
Ovšem nejen tyto výsledky Pavlovi pomohly k tomuto
výbornému ocenění. Mezi poslední úspěchy lze jistě zařadit
první místo v celkovém hodnocení Českého poháru, první
místo na Mistrovství české republiky tříčlenných hlídek
Adrenalin cup – Bobr cup. Věnec vítězů si odnesl ze závodu
„Ádrcross“, z běhu na 10 km v Týništi nad Orlicí a našeho
běhu okolo Ostaše. Na tradičním běhu Hronov – Náchod si
doběhl pro šesté místo, v Pardubickém crossu pak pro
sedmé. Zúčastnil se slavného závodu Dolomitenmann, kde
obsadil osmé místo.

Městská policie informuje
Cesty v našem okolí se přes svátky naštěstí nestaly
svědky vážných dopravních nehod. Všichni řidiči, včetně
těch svátečních jezdili zvlášť opatrně. Republikové statistiky
však nejsou co do počtu dopravních nehod s tragickými
následky nijak příznivé. V roce 2007 vyhaslo na našich
silnicích 1111 lidských životů a to je důvod jistě
k zamyšlení. Tiše se vracející bezohlednost a kaskadérství
některých účastníků silničního provozu bude třeba tvrdě
postihovat.
Parta, která devastovala naše nové veřejné WC v Pelláku
byla vypátrána a postavena k zodpovědnosti.
Psí útulek hostil přes vánoční svátky několik nalezenců.
Všechny zájemce o psíky prosíme, aby při vybírání nových
kamarádů nezapomněli na náš útulek. Děkujeme.
Ve spolupráci s hlídkami OOPČR v Polici nad Metují
bylo v posledním měsíci provedeno několik kontrol
veřejného pořádku ve městě, zejména o nočních
víkendových službách.
Závory na hraničních přechodech byly slavnostně
rozřezány a cesta do Evropy, zdá se býti volnou. Cesta tam,
ale i cesta k nám. Pohraniční policie vydechne naposledy a
my doufáme, že příchozí Evropané k nám do města zavítají,
jen s dobrými úmysly.
Hezký leden…
MP

Nejlepším atletem
Královéhradeckého KAS za rok
2007 se stal Pavel Brýdl
Vítězem hlavní kategorie ankety O nejlepší atlety
Královéhradeckého krajského atletického svazu se stal za
rok 2007 v mužské kategorii Pavel Brýdl, který běhá v
barvách SK Nové Město nad Metují. K tomuto triumfu mu
hlavně pomohlo druhé místo na mistrovství republiky

Jak je z tohoto stručného výpisu Pavlových výsledků
patrné, jeho ocenění není náhodné a plně si ho zaslouží.
ps

Po desáté jste na Silvestra došli
k Čertovce
Je to k neuvěření, ale Silvestrovskej vejšlap se konal po
desáté. Letos vás přišlo požehnaně. Bylo vás tolik, že nebylo
v čertovských silách si potřást pravicí a popřát vše nej se
všemi poutníky.
Bylo bezva, že těch 866 lidí co dorazilo k Čertově skále,
nezajímal jen čertovsky dobrej mok, ale že se vzpomínalo,
poudalo a málem i zpívalo. To, že tato akce dobře dopadla
(tedy snad ), je i zásluhou Milana Schirla (Skrblíkův ráj) a
Martina Exnera (Rychlé občerstvení Pellyho domy).
Svoji premiéru v roli čerta si odbyla paní „Maxová“. Byla
skvělá!!! Dovolte mi, abych jménem Klubu přátel turistiky
TJ Spartak Police nad Metují poděkoval všem sponzorům za
celoroční spolupráci a podporu.
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Do Polické sokolovny zve srdečně všechny závodníky i
diváky jménem všech pořadatelů.
Jirka Heřman Škop, ředitel závodu

V NATIV CUPU VYBOJOVAL
MARTIN FRENCL TŘETÍ MÍSTO DRUHÉ MÍSTO UTEKLO O TŘI BODY
V loňském roce se Martin Frencl zúčastnil několika
motokrosových seriálů. Největší úspěch vybojoval v seriálu
NATIV CUP, který se skládal z osmi závodů. Každý závod
se jel na dvě rozjížďky. Dlouho byl Martin v kategorii do 17
let bez rozdílu obsahu celkově na druhém místě. Až
poslední závod v Třemošnici rozhodl, že v konečném pořadí
skončil na třetím místě. Technicky náročná trat a velmi
těžký bahnitý terén rozhodl o tří bodové ztrátě na celkově
druhé místo. I tak je to pro Martina a jeho spolehlivou
Hondu čtyřtakt 450 cm3 výborný výsledek. Za zmínku jistě
stojí, že ve výsledkové listině se vedle jeho jména v kolonce
město krásně vyjímá Police nad Metují.
Východočeský pohár byl druhou sérií závodů, ve které
Martin bojoval. Zde bohužel doplatil na překrývání termínů
s dalšími závody. I když z řad organizátorů byl slib, že k
tomu nedojde, opak byl pravdou. Proto jel jen pět závodů z
deseti v kategorii OPEN do 450 cm3. Konečné páté místo
lze považovat za více než solidní výsledek.
Vše nej v novém roce za Klub přátel turistiky TJ Spartak
Police nad Metují
přeje Petr Scholz

Novoroční Open 2008
- závod v lezení na obtížnost (rankingový!)
- termín: sobota 12. 1. 2008
Místo konaní: sokolovna - Police
nad Metují (pro vstup na sál
sokolovny nutné přezůvky!).
Kategorie: muži, ženy, junioři,
juniorky.
Prezentace: na místě od 8:30 do
9:30! (snažte se přijet včas, ať
nezávodíte do půlnoci)
Startovné: neskutečných 100 Kč.
Systém závodu: závod proběhne
systémem kvalifikace, finále. Pro
kvalifikaci budou připraveny dvě
různě obtížné cesty, na kterých
budou mít závodníci po jednom pokusu. Pořadí v kvalifikaci
stanoví součet dosažených výkonů na obou cestách.
Kvalifikace se poleze „flash“, finále se pak uskuteční na
jedné cestě obvyklým způsobem „on sight“.
Různé: kvalifikační cesty, společné pro všechny kategorie,
budou přelezeny předlezcem. Pro kvalifikaci si musí každý
zajistit svého jističe (může to být i jiný účastník závodu).
Počet postupujících do finále bude stanoven v závislosti na
počtu přihlášených do závodu. Tento postupový klíč bude
vyhlášen ihned po ukončení prezentace.
Informace pro diváky: Kvalifikační pokusy lezců budou
prováděny průběžně na všech kvalifikačních cestách, a to
přibližně od 10.00 hod. Se zahájením finále žen se počítá
přibližně na 16.00 hod., finále mužů pak přibližně kolem
17.00 hod.

Seriál MX-VIR-Vysočina byl velkým oříškem. Zde
Martin jezdil v kategorii MX1 do 450 cm3 bez rozdílu věku.
Byl nejmladším jezdcem. „Jezdil jsem zde se starými
pardály, kteří jezdí i republiku. Celkově se jelo 11 závodů.
Já jsem jich jel šest. A v konečném hodnocení jsem obsadil
11. místo. V polovině září jsem naskočil do závodů SMSPARDUBICE. Odjel jsem tři závody v kategorii OPENHOBBY. V Nové Pace jsem obsadil páté místo, v Březové
nad Svitavou jsem byl třetí a v Litomyšli opět pátý. Celkově
se jelo deset závodů a já obsadil 17. místo.“
„Největším problémem jsou peníze. Hodně závodů je
opravdu daleko. Nebýt podpory taťky, dědy a babičky těžko
bych mohl absolvovat tolik závodů. Chtěl bych poděkovat
za podporu i městu Police nad Metují. Bylo fajn, že jsem se
mohl zúčastnit tří soustředění s týmem ZEJAX CHRUDIM,
který trénuje JARMIL ZELENDA, a pomohly i tréninky
s týmem RM RACING RADOVAN MÍL Náchod. Teď po
měsíci pauzy začínám naplno trénovat. V pauze jsem
posiloval a chodil na spinning. Příští rok zřejmě pojedu
stejné závody. Vše bude záležet na termínech. Cíl je jasný.
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Jezdit na prvním místě!!! Když HONDA, na které jezdím,
bude spolehlivá stejně jako v loni, vidím tento cíl jako
reálný,“ dodal na závěr Martin.

ps

FLORBALOVÝ TURNAJ

O POHÁR POLICKÉHO
BULDOKA
Vážení přátelé florbalu a pivního moku.
Už je to zas tady a my Vás opět zveme na již 5. ročník nejkvalitnějšího
polického trojkového turnaje, který se odehraje:

01. - 03. února 2008
INFO:
•
•
•
•

přihláška formou startovného ve výši 700,- Kč
(dodat do 25.1.2008 hotově popř. na účet č.: 1299176063/0800 )
počet účastníků omezen na 21 týmů, tak neváhejte !
losování skupin v neděli 27.ledna 2008 od 18 hod. v Divadelním klubu
předpokládaný začátek turnaje v pátek v 17 hod. v tělocvičně základní školy
v Polici nad Metují

OBECNĚ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

počet hráčů 3 + 1, počet hráčů neomezen
dvojice nestranných rozhodčích pro všeobecnou objektivitu
pravidla již známá z předchozích turnajů, která budou vyvěšena včetně všech
potřebných informací na infotabuli v nářaďovně
podmínkou jednotné dresy s čísly a vlastní florbalové vybavení
každý tým obdrží diplom, drobnou cenu a vypsána bude opět řada
individuálních i týmových ocenění
startovné bude použito na pronájem tělocvičny, rozhodčí, ceny, poháry atd.
k dispozici Vám bude: šatny, sprchy, WC a hlavně bufet vč. všeho potřebného
pro přespolní je možnost ubytování v tělocvičně ( 20kč/os./noc) – pytle s sebou !
pro náročnější ubytování v Hotelu u Berků – zařídíme po telefonické domluvě
v případě nepřítomnosti na rozlosování či jiných nejasnostech volejte:

605 456 860 , 608 817 757
nebo pište: lardovic@tiscali.cz

http://www.fbcbuldoci.wz.cz
S pozdravem

„Když turnaj tak kvalitní, když kvalitní tak pro fšechny…..“
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HODINY LYŽOVANÍ A SNOWBOARDINGU
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Police nad Metují – lyžařský vlek „Nebíčko“
Pod vedením zkušené instruktorky Ivy Hankové

Písemné přihlášky a informace na mbt.:
606 390 144 nebo e-mail:
IvaHankova@seznam.cz
100.000 Kč právě pro Vás
Hledáme člověka, který se stane naším 100.000
zákazníkem a získá odměnu 100.000 Kč. Šanci má
každý, stačí si v období od 1. 1. až do 25. 1. 2008 vzít
úvěr od společnosti PROFIREAL a mít trochu štěstí.
Půjčíme Vám 6.000 Kč až 166.000 Kč, zcela bez
poplatků, rychlé vyřízení, výplata peněz do 24 hod.
Splatnost do 48 měsíců

Kontakt je na telefon: 723 064 229,
www.profireal.cz
Penzion Pod Jasanem – Jiří Pavlík
Hlavňov 133, 549 54 Police nad Metují
Nabízíme:
ubytování, teplá jídla po celý den, příprava
občerstvení, (podnikové večírky, svatby, narození
dítěte, narozeniny), grilování, táboráky, akce pro děti.
Provozní doba: pondělí - pátek od 16.00 hodin
sobota – neděle od 13.00 hodin

Kontakt: 491 543 908 nebo mob.:
728 088 556, www.podjasanem.cz

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
608 103 810

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
29. leden 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu
Datum:
31. leden 2008
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
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

ČESKÝ VÝROBCE
VYBAVENÍ PRO
ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
PROMA REHA s.r.o.
Riegrova 342, Česká Skalice
tel: 491 11 22 33, fax: 491 54 11 85
info@promareha.cz, www.promareha.cz
Přijme do provozu v České Metuji pracovníky do výroby

• Svářeče CO2
• Zámečníky
• Elektromechaniky

POŽADUJEME:
Manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost

NABÍZÍME:
Práci v perspektivní společnosti
Zajímavé platové ohodnocení
Pracovní doba 40 hodin
Benefiční program:
• Stravenky 90Kč/den
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dovolená 22 dnů
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Nabízíme bezkonkurenčně nejlevnější povinné ručení, kde
můžete získat až 50% bonus

os.automobil 1000cm3 - 1250cm3 od ….1.375,-Kč
os.automobil 1250cm3 - 1350cm3 od …. 1.525,-Kč
Přívěsný vozík nebo malý motocykl k povinnému ručení zdarma. Asistenční služby zdarma!!
Dále nabízíme pojištění havarijní, kapitálové, (investiční životní pojištění- novinka na trhu),
úrazové se slevou až 10%, ale i pojištění jízdních kol, vašich pejsků a další.
A kde nás najdete – V prodejně O2 nebo výroba klíčů (naproti zdravot.potřebám)
Příklad :

Otevřeno pon. a stř. 9.00-12.00 hod 13,30 – 16,00 hod
út. a čtv. 9.00-12.00 hod nebo po telefonické domluvě.
Broumov, Dlážděná 179 P.O.Box 53 – tel. 724 224 960

Všem, kteří již našli cestu k naší pojišťovně, přejeme v novém roce 2008, příjemné beznehodové
cestování a ve zdraví návrat domů. Vaše ČPP.
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SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MÚ Police nad Metují

pořádá 7. ročník florbalového turnaje

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

sobota - neděle 12. – 13. 1. 2008

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 paní Idou
Seidlmanovou
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 …!

startovné :

250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým

přihlášky :

do 24. prosince 2007 - 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
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

Uzávěrka příštího čísla 4. února 2008 z Distribuce 10. února 2008
Vychází v nákladu 1 000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Největší boom však měl teprve přijít. Bylo to za éry
pověstných suchodolských zjevení, jež počaly roku 1892.
Zprávy o údajném zjevení P. Marie dívce Kristině
Ringlové se díky zištné propagaci rychle rozšířily a
barokní mariánský kult našel, již na úsvitu 20. století,
úrodnou půdu k nevídanému rozkvětu. Ze všech koutů
Čech, Pruska i Rakouska se začaly hrnout nekonečné
zástupy poutníků k zázračné P. Marii Suchodolské. Roku
1893, kdy příliv poutníků kulminoval, se odhadovalo, že
ten rok prošlo Policí přes 400.000 osob – některé dny až
15.000 denně! Je jisté, že Pellyho kořalky vypili poutníci
v polických hospodách i v jeho vlastním výčepu úctyhodné
množství za pěkných pár desetitisíců zlatých.
Proto nepřekvapuje, že, jak popisuje Josef Brandejs, „v
roku 1895 pojmula Viléma Pellyho myšlenka, že by též
mohl na jeho pozemku sobě vystavěti továrnu, na statku
jeho v Ledhuji. Stavba rychle pokračovala a již na počátku
roku 1897 se dala do běhu tovární přádelna bavlny – první
v Polici nad Metují. V dalších letech pokračovaly další
přístavby podniku včetně domu pro ředitele továrny (ze
kterého je dnes městská poliklinika). „Hnedle od počátku
spuštění přádelny počal také obchod s přízí dobře jíti a
taktéž se příze výtečná osvědčila a nepostačovalo se
zákazníkům s přízí podle vůle množství všem zasílati a
posloužiti.“
Začíná období průmyslového podnikání Viléma
Pellyho. V roce 1901 koupil od Františka Pfeifera jeho
zemědělskou usedlost čp. 191 v tzv. „Manžursku“ a na
jeho pozemcích staví kruhovou cihelnu, v roce 1906
kupuje v dražbě další cihelnu ve Žďáře. Ten samý rok
počíná s přípravami pro stavbu tkalcovny, kterou oficiálně
staví jeho zeť MUDr. Otakar Schimmer. V roce 1907, aby
zaokrouhlil své tovární teritorium, kupuje ještě od
Antonína Nemejty další statek v Ledhuji čp. 52. Roku
1911 dokončil stavbu tkalcovny, která byla vybavena 279
stavy a byla určena pro výrobu pestrobarevného
bavlněného zboží. Během 1. světové války sice výroba
stagnuje, ale hned po vzniku republiky se Vilém Pelly
pouští do nových aktivit. Roku 1922 zahájil výstavbu
vlastní barevny, bělidla a šlichtovny, kterou dokončil roku
1923. V této době se jeho firma také počala specializovat
na výrobu smyčkového zboží – froté, ve které záhy
získala monopolní postavení. Roku 1928 se ve svých 79
letech pouští do přestavby svých domů čp. 75, 76 na
náměstí a výrobny likérů čp. 268, ke které přizval arch.
Aloise Dryáka z Prahy. Rekonstrukce byla dokončena roku
1932.
Neméně významné bylo i veřejné působení Viléma
Pellyho. Třikrát stanul v čele obecní samosprávy (18921895, 1899-1902, 1902-1906), stejně významné je i jeho
aktivní působení v místních spolcích: jako člen výboru
nově založené „Tělocvično-hasičské jednoty Sokol“ roku
1875, či jako iniciátor založení samostatného „Městského

sboru dobrovolných hasičů“ roku 1904, v němž se stal
zakládajícím členem a starostou sboru. Roku 1888 se stal
členem „Dělnické vzdělávací jednoty Budislav“, byl
přispívajícím členem „Divadelního spolku Kolár“. Za
všechny své počiny ve prospěch obce byl roku 1899
poctěn udělením čestného občanství města Police, roku
1929 byla jeho jménem pojmenována ulice (dnes 17.
listopadu). Dveře nezavíral ani před sportem: na jeho
pozemcích za přádelnou se roku 1910 konal při příležitosti
otevření „Sokolovny“ sokolský župní slet, roku 1920, když
byl v Polici založen „Sportovní klub“, konaly se první
fotbalové zápasy právě na tomto hřišti, občas i večer při
osvětlení obloukovou lampou z továrny.
K vyjmenování všech Pellyho „sponzorských“ darů
nám rozsah tohoto článku nedává mnoho prostoru. Sahaly
např. od vysázení městské zeleně na svůj náklad až po
časté peněžité podpory pro místní chudé a dary na místní
dobročinné účely (mateřské školce, na stavbu nové školy
atd.). Dva jeho ušlechtilé skutky se připomínají svou
existencí dodnes: artéský vrt „Julinka“ na náměstí,
provedený na jeho náklad roku 1905 a Kolárovo divadlo,
na jehož stavbu daroval desetitisíce cihel ze svého
podniku.
Krátce o rodině Viléma Pellyho. Pocházel z 10 dětí,
dospělého věku se však dožili toliko čtyři sourozenci. Byl
to bratr Josef (1847-1912), mlynář ve Žďáře a v Polici,
bratr Václav (1860-1893), povoláním lesní úředník (jeho
potomci dodnes nesou jméno Pelly) a bratr Gustav (1862úmrtí?), rovněž výrobce lihovin v Kladně. Vilému Pellymu
a jeho manželce Františce se během jejich manželství
narodilo pět dětí. Dospělosti však dosáhli pouze tři: dcera
Františka (1879-1960), která se provdala za MUDr.
Otakara Schimmera, syn Vilém (1880-1942), který zůstal
svobodný a po smrti otce se krátce ujal řízení rodinných
podniků a dcera Vilemína (1888- úmrtí?), která se
provdala za textilního podnikatele Aloise Menčíka.
Vilém Pelly zemřel 26. března 1939. „Zesnulý, který
byl zakladatelem velkých průmyslových závodů zde,
získal si nesmírných zásluh o rozkvět města. (…) Byl také
dlouholetým starostou města, v kteréžto funkci blahodárně
působil. V den pohřbu 30. března vystavena byla mrtvola
v předsíni přádelny, kam docházelo množství lidí, aby u
katafalku vzdalo poslední poctu a poklonilo se památce
zesnulého. Čestnou stráž stáli u rakve zřízenci závodu a
hasiči. Odpoledne za zvuku továrních sirén vynesena rakev
z přádelny a za doprovodu četných korporací a ohromného
množství občanstva hlavně dělnictva odnesena na místní
hřbitov, kde do rodinné hrobky uložena. U hrobu
promluvili o zásluhách zesnulého starosta města p. Vacek,
zástupci úřadů a továrních zaměstnanců. Památky tohoto
zasloužilého muže nebude v Polici nikdy zapomenuto. Byl
to pravý šlechtic ducha i práce“ – napsal tehdy kronikář
města. Není k tomu co dodat.
Miroslav Pichl
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