Cena 10 Kč

P. Vojtěch Jaroslav Vít OSB
Galerii osobností uveřejňovaných na obálkách
Polických měsíčníků v roce 2008, kteří se v Polici nad
Metují narodili či se do dějin města významně zapsali,
ukončíme člověkem, který má mezi ostatními zmíněnými
postavami poněkud výjimečné postavení. Doposud jsme
hovořili o osobnostech, které se vyznamenaly
v podnikání, vědě, umění, nyní jako významná tečka na
závěr tohoto seriálu přichází osobnost z oblasti duchovní.
Nenechme se obloudit mylnou představou, že
benediktinský mnich bývá odkázán na přemítání v tichu
klášterní cely, tento člověk prožil celý svůj pestrý a
činorodý život v nezištné službě svým bližním a za tuto
bohulibou činnost oprávněně obdržel, jako jediný polický
rodák, české státní vyznamenání.
Jaroslav Vít se narodil dne 2. února roku 1923 v Polici
nad Metují, v Tomkově ulici čp. 68. Jeho otec Ferdinand
Vít byl tkalcovským mistrem a pocházel z Bezděkova,
matka byla Františka, rozená Vítková. Po čase se Vítovi
přestěhovali do Žákovce u Dobrušky a školní docházku
započal malý Jaroslav v Dobrém u Dobrušky. Mezitím se
rodina vrátila zpět do Police (pak bydleli na Záměstí v čp.
124) a druhou třídu začal navštěvovat opět v Polici, kde
jej učil pověstný Karel Beil. Po skončení obecné školy
nastoupil v září roku 1936 do primy broumovského
klášterního gymnázia, odkud po třech letech musel
přestoupit (v Německé Říši, tedy i v Broumově se již
studovat nedalo) na akademické gymnázium v Praze na
Příkopech, kde v březnu roku 1944 úspěšně maturoval.
Již v květnu 1944 byl totálně nasazen a nucen nastoupit k
technische Nothilfe. V Ruzyni staví rozjezdovou dráhu pro
vojenská letadla.
Zakrátko potom vstoupil do benediktinského řádu
v Břevnově a 13. září roku 1945 při tzv. „obláčce“ přijal
řádové jméno Vojtěch. V květnu 1945 zahájil studia na
teologické fakultě univerzity Karlovy v Dejvicích. Po roce
studia v Praze jej však jeho představený, konventuální
převor břevnovského kláštera Anastáz Opasek vyslal na

Číslo 12 z prosinec 2008
studia do Belgie, aby tam načerpal nové zkušenosti, které
by se po jeho návratu uplatnily v jeho domovském
klášteře. 1. května roku 1946 tedy odjíždějí dva řeholníci,
bratři Vojtěch Vít a Maurus Pouček do Belgie, do
benediktinského kláštera St. André (sv. Ondřeje), kde
měli zřízeno domácí studium. Ani jeden z nich tehdy
netušil, kdy se zase vrátí domů, do Čech – osud tomu
chtěl, že P. Vojtěch Vít až po dlouhých 46 letech, P.
Maurus Pouček, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
již nikdy. „Slavné vítězství pracujícího lidu“ jim všechny
naděje na návrat do vlasti zhatilo. Kláštery byly mezitím
v roce 1953 přepadovou akcí StB zlikvidovány, řeholníci
internováni. Pro studenty teologie v zahraničí, kteří by se
odvážili vrátit, byl přichystán pouze kriminál.

... pokračování na zadní straně
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Vedení radnice a zaměstnanci
městského úřadu s posledními
dny letošního roku děkují za
celoroční spolupráci. Přejí
klidné a ničím nerušené prožití
svátků vánočních a do roku 2009
především zdraví, osobní spokojenost
a úsměv ve tváři.
O vánoční zamyšlení jsem požádala polického patriota,
letos úctyhodně sedmadevadesátiletého, pana Karla Vacka.
Potěšme se jeho vyznáním a mějme ho na paměti i
v průběhu roku.
Ida Seidlmanová

××××××××××××××××××
Karel V a c e k
Pardubice, v prosinci 2008
Luďka Matury 811
530 12 Pardubice

Lásko, bože, lásko,
kde tě lidé berou;
na horách nerosteš
v polích tě nesejou.

D r a z í, v á ž e n í a m i l í!
Tuto starodávnou, původem slovenskou písničku znám
sice už od mládí, ale k jejímu zakotvení v mém muzikantském
duchovnu došlo až někdy ve čtyřicátých letech minulého
století, kdy jsem s upřímným zaujetím na bílém plátně
sledoval něžnou hudbou ozdobený děj tehdy proslulého
filmu „Muzikantská Liduška“.
Titulní roli v něm skvěle sehrála významná a úspěšná
představitelka vesnických dívčích postav, slavná Jiřina
Štěpničková.
V průběhu napínavého děje zaznělo ve filmu houslové
sólo Jiřím Fialou skvěle upravené písně „Lásko, bože,
lásko“, které v mé muzikantské duši zanechalo trvale světlou
vzpomínku.
Mistrná úprava písně mi učarovala a donutila mne k
jejímu nácviku.
I když jsem nedosáhl virtuózní úrovně
mého dobrého přítele, polického učitele Karla Petra,
podařilo se mi uspokojivým výkonem se veřejně projevit, a
to po přepisu i jako violoncellista.
Dnes ve své sluchové nedostatečnosti na aktéry filmu
s úctou vzpomínám a písničkou „Lásko, bože, lásko“ se
často v duchu těším. To právě pro tu lásku, jež je jejím
motivem a jíž je až po okraj zaplněno moje nitro, milující
vše živé a skýtající lásku, úctu a obětavost všude, kde je toho
třeba.
Mám radost z toho, že se mi v průběhu produktivního
věku dařilo úspěšně plnit toto moje životní krédo a že mohu
být šťasten čistým svědomím.
Radost mi však kalí vzrůstající absence lásky a úcty
k člověku a stoupající agresivita v mezilidských vztazích.
Dokladem toho jsou každodenní zprávy televize, rozhlasu a
tisku o ukrutnostech páchaných na dětech, o neradostném

dětství, o vzrůstajících ztrátách na lidských životech
působením nekázní a bezohledností v provozu motorových
vozidel a o zrůdných postavách a jejich zločinech ve
společnosti.
S upřímným zaujetím pro naše nejmenší tane mi na mysl
ušlechtilé stanovisko světového vědce Alberta Einsteina,
který prohlásil: „Není velkých objevů a pokroku, dokud se
v zemích najde ještě jedno nešťastné dítě.“
A jako bývalý muzikant nemohu opomenout láskyplné
vyznání světového umělce, španělského violoncellisty Pablo
Casalse: „Pěstování hudby a lásky k bližnímu jsem nikdy
neodlučoval. Jestliže mi hudba poskytla nejčistší a
nejvznešenější radosti, přinesla mi láska k bližnímu klid
duše i v nejsmutnějších okamžicích.“
Jak je to se mnou a u mne?
Byly to láska s úctou ke mně, starému, osamělému a
zdravotní nepřízní vážně ohroženému otci, které přiměly
dceru Marii a zetě Kazimíra k mému přičlenění do rodiny
Svobodovy. Bylo mi tím dopřáno, že jsem s nimi mohl 30.
listopadu oslavit pětileté jubileum života v jejich obětavé
rodině. Mým prvořadým úsilím je, abych se nezpronevěřil
upřímné vděčnosti, kterou jim za jejich dobro všemožně
projevuji.
V adventním zadumání, prost všech komerčních choutek,
přemýšlím, jak zabránit dětem strachu z násilí a
z rozháraného rodinného prostředí a jak jim zajistit
láskyplný a šťastný domov a radostné dětství. Volám k tomu
na pomoc nejen především rodiče, ale i každého ze
společnosti, kdo s dobrou vůlí je se mnou stejného smýšlení.
K nám dospělým vznáším upřímné přání, abychom ke
všemu našemu dění přistupovali s láskou, úctou a
obětavostí, abychom dovedli být trpělivými a snášenlivými a
abychom si navzájem uměli i odpouštět.
Jako loni i letos Vám ke svatovečerní pohodě Štědrého
dne přeji vrchovatou náruč lásky a radosti, krásné Vánoce a
v novém roce úspěšný život ve zdraví, radostech, kráse a ve
šťastném prostředí všech Vašich nejbližších.
Své vyznání uzavírám zbožným přáním, abychom ve své
úctě a obětavosti k bližnímu, k vlasti a k přírodě byli pevni
jako skály na památném Ostaši, aby náš domov, ta naše
krásná země česká, nebyla jen zemským rájem napohled a
aby se nám v ní v každé době dařilo.
S láskou a úctou
Karel Vacek

POZVÁNKA
na 7. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2008,
které se koná 10.12. 2008 v 17.00 hodin
na sále Pellyho domů
Program:
- Pravidla pro zadávání zakázek města
- Rozpočtové změny
- OZV města o poplatku za odpady pro rok 2009
- Rozpočtové provizórium
- Prodeje nemovitostí
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Na Silvestra – 31. 12. – bude městský úřad uzavřen.
Všechny ostatní mimo sváteční dny Vám budeme
připraveni vyhovět ve Vašich záležitostech.
Bude-li zima přející na sníh, jsme připraveni upravovat
strojově běžecké tratě od Jestřebích hor po Janovičky.
Dotace kraje na sezonu 2008-2009 je 215 160 Kč.
Celková délka upravovaných tratí je 243 km. Jsou
určeny zejména rekreačním běžkařům, tudíž budou
upravovány především před víkendy. Výjimku tvoří
Machovsko, kde budou udržovány i tréninkové tratě.
Tratě vedou se souhlasem Správy CHKO a Lesů
ČR i po soukromých pozemcích. Pohybujte se, prosím,
pouze ve vyznačených stopách, zbytečně nezajíždějte
mimo ně. Pěší turisty pak žádáme, aby upravené stopy
neničili.
Schůzka zástupců a garantů jednotlivých tras se na
CHKO uskutečnila v pondělí 10. 11. Více str.7.
V úterý 11. 11. v 11 hodin dopoledne jsme před
radnicí, již tradičně společně s ostrostřelci uctili
památku obětí všech válek při Dni veteránů.
Ve středu 12. 11. jsme s panem Jiřím Heroldem
hodnotili celoroční spolupráci s firmou Marius
Pedersen.
Odpoledne se v Kolárově divadle uskutečnilo i pro
veřejnost otevřené přednáškové odpoledne s Doc.
Dr. Jiřím Kotalíkem a Ing. Davidem Vávrou. Více
str. 30.
Ve čtvrtek 13. 11. dopoledne se v Náchodě konala
schůzka představitelů měst. Na hodnocení spolupráce
s Warringtonem jsem bohužel díky své nepozornosti
dorazila po jejím skončení. Ze zápisu z jednání
vybírám:
- úvodem byla probrána zářijová návštěva –
výsledky jednání, kontrola předání kontaktů
- byla zopakována témata pro spolupráci v roce 2009
- na WBC Warrington bude odesláno oficiální
pozvání k návštěvě Náchodska – jaro 2009
- na základě podpory p. Grahama Butlera mohou ZŠ
znovu oslovit původní partnerské školy ve
Warringtonu
- pro Warrington Disability Partnerschip jsou
možnými partnery sportovci z Nového Města
- Základní warringtonské kontakty máme na radnici.
Každému zájemci ráda předám.
Odpoledne jsme se s ředitelkou domova důchodců
Věrou Kašíkovou vypravily pozdravit a potěšit
občany z Policka do broumovské nemocnice.
V pátek 14. 11. jsem se zúčastnila setkání starostek ČR
v Čeladné. Z velmi zajímavého třídenního programu
jsem absolvovala kurz v komunikaci a problematiku
městské policie.
V sobotu jsem se zúčastnila na Žofíně koncertu
vítězů Concerta Bohemia. Naší pýchou byla
opětovná účast žáků základní umělecké školy pod
vedením Michaely Michalové. Více str. 29 -30.
V úterý 18. 11. dopoledne proběhlo jednání kulturní
komise.
Odpoledne se sešli v Pellyho domech zástupci DSO
Policko.


























Nemalé starosti jsme v uplynulém měsíci měli
s městskými byty. Především s neplatiči. Naše
stanoviska jsou jasná. Všichni jsme povinni dodržovat
dohodnutá pravidla. Není-li tomu tak, přistupujeme
k nepříjemné represi.
Ve středu dopoledne jsem na návštěvu radnice
pozvala poslance pana Ing. Jiřího Hanuše. Domluvili
jsme se na možné spolupráci pro rok 2009.
V neděli 23. 11. odpoledne uspořádali v sokolovně
zdařilou akademii. Děkuji. Více str. 36.
V pondělí 24. 11. jsme jednali s panem Karlem
Šklíbou z Maratonstavu Úpice o probíhající
výstavbě bytů pod paneláky. V pátek 12. a v sobotu
13. prosince zde proběhne proběhne Den otevřených
dveří. Některé byty jsou ještě volné. Více str. 9-10.
Odpoledne se sešel Senior klub Ostaš na sále Pellyho
domů. Viz str. 23.
V úterý 25. 11. dopoledne se v Pellyho domech
konala schůzka Správní rady, následně Valná
hromada Branky. Více str.
Ve středu 26. 11. se uskutečnilo poslední přednáškové
odpoledne PUVČ letošního roku. Hostem byl pan Aleš
Fetters. Více str.
Odpoledne se také sešel užší výbor komunitního
plánování soc. služeb. Více str.
V podvečer se na sále Pellyho domů uskutečnily
Hovory s radnicí na téma Bezpečnost a pořádek ve
městě. Děkuju za přítomnost Policii ČR a MP,
pracovníkům soc. odboru, zastupitelům, romské
koordinátore a především třem přítomným občanům.
Ve čtvrtek 27. 11. jsme pozvali na Slavný do
penzionu Majka starosty a místostarosty měst
náchodského okresu. Hostem byl nový hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.
Odpoledne jsem měla příležitost poděkovat za celoroční
spolupráci členům komise pro obřady a slavnosti.
Zpráva o činnosti komise str. 12.
Od pátku 28. 11. jsme nuceni řešit problém
třináctiletého hocha. Občas se bohužel stane, že je
každá snaha marná. V tomto případu oceňuji
součinnost základní školy, našeho i náchodského
sociálního odboru, městské policie, střediska
výchovné péče v Broumově.
V sobotu 29. 11. dopoledne se v Pellyho domech opět
cvičilo s Olgou Šípkovou a Radkou Kubečkovou.
Večer se v Kolárově divadle konala derniéra Báječných
let pod psa. Děkuji všem, kteří se na této hře podíleli a
věřím, že se opět máme na co těšit.
V neděli 30. 11. začal letošní advent a při večerním
setkání na náměstí jsme kromě Mikuláše, anděla a
čertů rozsvítili vánoční strom, vypustili z terasy
Pellyho domů balonky s přáními. Někteří viděli
ohňovou šou, někteří slyšeli zpěváčky pod vedením
Miriam Blažkové. Viz Fotoeditorial str. 42.
V pondělí 1. 12. jsem se sešla s panem učitelem
Vladimírem Beranem a jeho žáky Martinem Hrnčířem a
Štěpánem Landou. Pokračovali jsme v diskusi na téma
corporation radnice, titulní strana Polického měsíčníku
2009, …. Nápadů je spousta. S tím je i spojená radost
ze šikovnosti mládí.
V úterý 2. 12. se uskutečnilo druhé čtení v knihovně.
Tentokrát z díla Karla Čapka. Více str. 14.
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Následně se v knihovně sešla na svém posledním
jednání rada školy. Diskutovalo se nejen o návštěvnosti,
čtenářské gramotnosti, spolupráci škol a školy
s knihovnou.
Ve čtvrtek 4. 12. odpoledne se uskutečnilo
v Kolárově divadle ocenění 32 dobrovolných dárců
krve Policka spojené s předáním asistenčního psa
Áji Vojtovi Holubovi a promítnutím dokumentu
Jana Špáty Srdce na dlani. Této malé slavnosti,
která se do času adventního obdarovávání hodila, se
zúčastnil i ředitel Oblastní nemocnice Náchod
MUDr. Miroslav Švábl, zástupci okolních obcí a
z veřejnosti si pochvalu zaslouží děti ze
zdravotnického kroužku naší základní školy pod
vedením paní učitelky Jany Šulcové a vychovatelky
Evy Řehákové.
V době uzávěrky tohoto čísla se můžeme těšit na Zimní
táboření na Hvězdě, loutkové divadlo v Pěkově a
plavání otužilců – prvně na Hlavňovském rybníku.
Ida Seidlmanová

Vánoční strom na polickém náměstí
K vánoční výzdobě našich měst patří již tradičně vánoční
strom. No a protože se vánoční doba blíží, i naše náměstí už
zdobí vánoční strom. Letos byl přivezen z ulice Pod
Klůčkem a městu ho věnoval pan Moravec. Jedná se opět o
druh stromu smrk pichlavý, botanicky Picea pungens,
kultivar Glauca, lidově označovaný jako „stříbrný smrk“.
Tento vždy zelený jehličnatý strom pochází, ve své původní
nešlechtěné podobě, z jihozápadní části Severní Ameriky,
kde roste na jižních srázech Skalistých hor, v nadmořské
výšce 2000-3000 m nad mořem, společně s douglaskou
tisolistou, borovicí žlutou a dalšími dřevinami. Na dobrých
stanovištích dorůstá až do 50-ti metrové výšky. Má
průběžný, válcovitý kmen a štíhlou, většinou hustě
zavětvenou, etážovitou korunu. Základní zbarvení jehlic je
šedozelené, u zahradních forem modrozelené i bělavé a
obrůstají větvičky ze všech stran. Jejich typickým znakem
je, že jsou dosti tuhé a ostře zašpičatělé. Při zdobení našich
vánočních stromů způsobily tyto jehlice pracovníkům
technických služeb již nejeden krvavý šrám. Lze také říci, že
na rozdíl od našeho smrku ztepilého, smrk pichlavý netrpí
vývraty, protože je v půdě dobře zakotven krátkým, ale
silným kůlovým kořenem a hlubšími vedlejšími kořeny.
Plodit začíná ve 30-ti letech, šišky jsou 5-10 cm dlouhé
s tenkými šupinami.Kvete v květnu.
Z místa svého
původního výskytu je tento druh stromu zvyklý na velké
teplotní extrémy, je tedy úplně otužilý proti mrazu a snáší
horká a suchá léta. Takovéto klima klade mimořádné nároky
na hospodaření jehlic s vodou. Proto mají jehlice smrku
pichlavého na povrchu silnou vrstvu vosku, která pomáhá
mírnit účinky slunečního záření, tedy omezovat zahřívání a
vodní ztráty. Lze říci, že tento druh stromu je skutečným
krasavcem mezi stromy a s oblibou je vysazován do zahrad
a parků.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Znečištění ovzduší pálením odpadu
Nastalo chladné období a v domácnostech se začalo více
topit. Hnedle se to ale také projevilo na zhoršení kvality
ovzduší. Část znečištění vzniká bohužel i při řádném
provozu domácích topenišť, tedy při používání řádného
paliva (uhlí, plyn, dřevo), ale značná a zcela zbytečná část

znečištění vzniká spalováním materiálu, který není řádné
palivo, a to především spalováním odpadu. Spalování
odpadu je letitý zlozvyk, který přetrvává i v současnosti.
Škodlivost tohoto konání je v tom, že při nízkých teplotách
v domácích topeništích dochází k nedokonalému spalování a
k tvorbě jedovatých látek a k zamořování svého okolí tímto
kouřem. Tyto kouřové plyny a látky způsobují nejrůznější
zdravotní potíže a onemocnění, některé z nich se
dlouhodobě ukládají v tkáních a mohou být toxické a
rakovinotvorné. Jsou škodlivé i pro přírodu a také pozvolna
působí na změny zemského klimatu (vznik skleníkového
efektu a oteplování). Nejškodlivější látky vznikají
spalováním plastů. Říká se, že motivací pro toto bezohledné
chování je zdražování paliva. Toto ale není důvod, který by
uvedené jednání ospravedlňoval a jde o velmi špatný
obchod výměny dobrého zdraví a čistého životního prostředí
za pochybnou úsporu a momentální lenost a sobecké
chování vůči svému okolí a příštím generacím. Zákon o
ochraně ovzduší jasně říká, že každý je povinen omezovat a
předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek a dále, že jako palivo
nelze použít odpad. Vyzýváme proto všechny, kteří odpad
pálí, aby používali výrobcem stanovené palivo a s odpadem
řádně nakládali tak, jak to stanovuje městská vyhláška, to
znamená vytřídili ho a ukládali na místa k tomu určená.
Zároveň děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a
ohleduplně ke svému okolí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Zimní údržba v Polici nad Metují a
ve spádových obcích - žádost,
oznámení, upozornění, prosby….
Žádáme všechny obyvatele i návštěvníky našeho města o
pomoc při zajišťování průjezdnosti místních komunikací
v zimním období. V případě větší sněhové nadílky je
problematické protahování ulic a veřejných prostranství,
když jsou obsazena parkujícími automobily. Nejvíce
problematické jsou ulice Smetanova, Malá Ledhuje,
Tomkova, Dvořákova…
Děkujeme všem, kteří umožňují bezproblémové
vyhrnování sněhu v ulicích a na parkovištích.
Nyní pár paragrafů….
Dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, vlastník
nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo chodníkem, odpovídá za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která
vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit.
V nadcházejícím zimním období si tedy touto cestou
dovolujeme všem vlastníkům nemovitostí připomenout tuto
jejich povinnost, abychom tím předešli poškození zdraví
našich spoluobčanů nebo vzniku škod na majetku. Povinnost
svým jednáním preventivně předcházet vzniku škod na
zdraví či majetku ukládá navíc každému občanovi
ustanovení § 415 Občanského zákoníku.
Níže otiskujeme pro nastávající sezonu schválený
Operační plán zimní údržby. Jedná se o otevřený materiál,
který se každoročně dle místních podmínek připomínkuje,
mění.
Ve zmiňovaném materiálu najdete i aktuální kontakty
pro případ potřeby.
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Věřím, že v případě sněhové nadílky vše zvládneme
v klidu ku všeobecné spokojenosti, s trpělivostí i potřebnou
tolerancí.
Ida Seidlmanová, Pavel Scholz

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Operační plán zabezpečení zimní údržby místních
komunikací města Police nad Metují je základním
dokumentem pro provádění zimní údržby na místních
komunikacích, které jsou ve vlastnictví města Police nad
Metují.
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“)
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 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
technickým možnostem vlastníka (správce) místních
komunikací.
Článek 3
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
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- 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)

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
traktor : Radimovská (částečný posyp), Tyršova,
Husova
Masarykovo
náměstí,
Tomkova,
Radešovská (posyp), Radešov,

1.

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 Žďárské k Malé Ledhuji, Pod Jasany,
Ochoz (částečný posyp), Příčná, U Opatrovny, ze
Žďárské od čp. 243 k čp. 399, parkoviště před
škvárovnou
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
Správce místních komunikací zmírňuje závady ve
schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Dále
uvedené chodníky se udržují v celé jejich délce a
v minimální šířce 1 m. Na průjezdním úseku silnice městem
se závady ve schůdnosti zmírňují pouze na 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.
a) chodník okolo Bezděkova parku
b) průběžné chodníky Bezděkovým parkem
c) chodník okolo čekárny – kř. ul. Tyršovy a Husovy
d) chodníky v ul. Nádražní od kř. ul. Tyršovy po kř. ul
Soukenické
e) 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
f) chodník v ul. Ostašské
g) chodník v ul. K Sídlišti
h) chodník v ul. Na Babí a Na Sibiři– od Krčmy
k autoopravně
i) průběžný chodník sídlištěm
j) spojovací komunikace Masarykovo náměstí ul.
Nádražní
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k) chodníky okolo kašny na Masarykově nám.
l) chodník okolo čp.340 (Česká pošta) a čp.341
(býv.Zemědělská škola)
m) chodník u kř. ul.Bělská a silnice Ledhujská (u
pensionu Adler)
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.
Článek 8
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) 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
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

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha následně
provedla zkrácený rozbor této vody. Výsledky rozboru jsou
porovnány s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její
kontroly, v platném znění. Protokol o zkoušce č. 2008/3544
je k dispozici na městském úřadu. Provedený rozbor opět
potvrdil, že voda z Jůlinky vyhovuje limitům pro pitnou
vodu bez úpravy. Vzhledem k obsahu dusičnanů, není
tato voda použitelná pro přípravu umělé výživy kojenců.
Další rozbor bude proveden na jaře.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
reakce vody
železo
dusičnany
dusitany
amonné ionty
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

jednotka
skutečnost
limit
pH
7,6
6,5 – 9,5
mg/l
< 0,05
0,20
mg/l
37
50
mg/l
< 0,01
0,50
mg/l
< 0,05
0,50
KTJ/100 ml
0
jedinci/ ml
0
50
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odbory se představují
Odbor výstavby
(alias stavební úřad)
I. Jakou agendu v rámci městského úřadu vyřizuje?
Obecně lze shrnout, že činnost odboru výstavby se
odehrává na poli působnosti stavebního zákona (územní
plánování, územní rozhodování, stavební řád), silničního
zákona (uzavírky, zábory a zvláštní užívání místních
komunikací), vodního zákona (nakládání s vodami a vodní díla
pro potřeby jednotlivců a jejich rodin), jakož i na poli správního
řádu (procesní rozhodnutí, přestupky, ochrana pokojného
stavu).

II. Jaké je personální obsazení odboru?
Rita Pohlová (vedoucí odboru) – pohlova@meu-police.cz
- řeší žádosti ve věcech územního plánování, zejména
územní plán města a jeho změny, územní rozhodnutí o dělení
nebo scelování pozemků, některá řízení podle stavebního řádu,
personální agendu odboru, zajišťuje pravidelná podání
Českému statistickému úřadu;

Kontrolu kvality provádění zimní údržby provede vždy
po vydatném sněžení, nejméně však 2x týdně p. Michal
Mucha, nebo Ing. Vasil Bučok.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
Toto organizační směrnice byla schválena radou města
dne 24. 11. 2008 a tímto dnem nabývá účinnosti. Zároveň
tímto dnem končí platnost organizační směrnice č. 6 / 2008
ze dne 18.2.2006.
Mgr. Ida Seidlmanová
starostka města Police nad Metují

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
V říjnu tohoto roku realizovala Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha druhý pravidelný odběr vody z vrtu
Jůlinka na náměstí a akreditovaná laboratoř společnosti

Eva Justová (odborný referent) – justova@meu-police.cz
- řeší žádosti ve věcech územního plánování, zejména
územní řízení o umístění staveb, změnách staveb a změnách
jejich vlivu na využití území, dále o ochranných pásmech, a
další veškerá řízení podle stavebního řádu, přestupková řízení a
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řízení o správních deliktech, jakož i veškerou silničně správní
agendu vztahující se k místním komunikacím;
Jiří Škop (odborný referent) - skop@meu-police.cz
- řeší žádosti ve věcech územního plánování, zejména
územní řízení o umístění staveb, změnách staveb a změnách
jejich vlivu na využití území, dále o ochranných pásmech,
včetně zjednodušených územních řízení a včetně uzavírání
veřejnoprávních smluv, dále pak veškerá řízení podle
stavebního řádu, včetně uzavírání veřejnoprávních smluv,
přestupková řízení a řízení o správních deliktech, jakož i značné
množství ve věcech správní a vodoprávní agendy;

b)

c)

Helena Jenková (odborný referent) - jenkova@meu-police.cz
- řeší žádosti ve věcech územního plánování, zejména
územní řízení o umístění staveb, změnách staveb a změnách
jejich vlivu na využití území, dále o ochranných pásmech, a
dále veškerá řízení podle stavebního řádu, včetně jejich
zjednodušených forem
Eva Pápaiová (sekretářka odboru) – papaiova@meu-police.cz
- zajišťuje technický servis vedoucí odboru a referentům,
čímž je míněno zejména kopírování veškerých odesílaných
písemností, včetně jejich dalšího vybavení (tisk obálek a
zajištění elektronické spisové agendy), vede archiv, zajišťuje
jednoduchou správní agendu procesního charakteru, ověřuje
nabytí právní moci u vydaných rozhodnutí, zajišťuje
vyvěšování dokumentů na veřejnou úřední desku, jakož i na
elektronickou formu této desky, a zajišťuje zástup za hlavní
sekretářku úřadu.

III. KONTAKTY:
telefon:

491 509 992 (kancelář odboru výstavby),
491 509 999 (ústředna)
491 541 119
fax:
adresa: Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují
adresa elektronické podatelny:
podatelna@meu-police.cz
(pro podání se zaruč. elektronickým podpisem)

IV. Podle jakých zákonů a jaká řízení vedeme?
a)

podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění):
 obsahově je stavební zákon natolik široký, že není
možné na tomto místě uvést všechny typy řízení
(včetně jejich modifikací), která jsou vedena podle
stavebního zákona, případně všechny okruhy otázek,
které přísluší řešit stavebnímu úřadu… k takovému
detailnímu popisu by bylo zapotřebí celého čísla
Polického měsíčníku, což by se patrně nesetkalo
s dobrým ohlasem čtenářů jiných neméně důležitých
rubrik;
 na tomto místě je však dobré připomenout, že nový
stavební zákon proces povolování v mnohém vůbec

d)

nezjednodušil, spíše naopak… Není proto chybou
s námi každý investiční záměr předem prodiskutovat.
Je možné, že na místo očekávané odpovědi, že danou
stavbu (stavební úpravu, nástavbu, přístavbu, údržbu)
můžete realizovat bez našeho přivolení, uslyšíte pravý
opak, ale budete odcházet s jistotou, že pokud
dodržíte námi doporučený postup, nemůžete se
dopustit porušení právního řádu. Mantinely jsou
nastaveny pro Vás i pro nás zákonem, a byť se to
mnohým nelíbí, nemůžeme si zákon ohýbat podle
svých
představ.
V případě
zjištění
jednání
vykazujícího znaky správního přestupku nebo deliktu
pak již z naší strany (opět z důvodu vázanosti
zákonem) není možné předpokládat jiné jednání, než
udělení pokuty (mnozí „černostavebníci“ již vědí);
podle silničního zákona (zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění):
 z hlediska silničního zákona se činnost našeho úřadu
zužuje toliko na povolování uzavírek, záborů a
zvláštního užívání místních komunikací, včetně
povolování
připojení
pozemků
k místním
komunikacím (tzv. povolení sjezdu);
podle vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, v platném znění):
 z hlediska vodního zákona se činnost našeho úřadu
zužuje toliko na povolování odebírání podzemních a
povrchových vod, povolování vodních děl, která
s těmito odběry souvisejí, povolování průzkumných
hydrogeologických vrtů, vydávání vyjádření a
souhlasů, jakož i řešení přestupků proti vodnímu
zákonu;
další agenda vycházející ze správního řádu (zákon č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a Občanského
zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění):
 z hlediska správního řádu se jedná o různé úkony
procesního charakteru, jakými jsou výzvy, nařízení,
sdělení, vyjádření, tak i obecná správní rozhodnutí
nařizující povinnost např. předložit držený důkaz,
strpět ohledání na místě, zajistit výkon rozhodnutí
(exekuci), jakož i součinnost s jinými správními
orgány (Celní úřad, Finanční úřad, aj.),
 z hlediska zmiňovaného Občanského zákoníku se
jedná především o naplnění § 5, na základě kterého
jsme ve věcech staveb oprávněni rozhodnout o
navrácení vzniklé situace v předešlý stav (zejména
tehdy prokáže-li se úmysl poškození pokojného
stavu).

V. Dozor a dohled
Na tomto místě je vhodné upozornit na skutečnost, že ve
věcech své působnosti, jak byly uvedeny výše, vykonáváme
zároveň dozorovou a dohledovou činnost přímo v terénu.
V praxi se nám nepodaří odhalit všechny případy porušení výše
uvedených zákonů, ale velkou část porušení práva nám
pomáhají odhalit sami občané, vědomi si své signalizační
povinnosti vůči správnímu orgánu, ve chvílích kdy porušením
právní povinnosti jednotlivce může dojít ke škodám na cizím
majetku nebo snad na životním prostředí, či jiném veřejném
statku (zájmu).

VI. Ústavní principy
Závěrem je třeba uvést, že v přístupu ke stavebníkům,
žadatelům, či jiným osobám, které se obracejí na náš odbor,
vycházíme z filosofie, že každý z uvedených subjektů je de
facto „klient“, a tomu odpovídá i náš – v porovnání s některými
stavebními úřady v okolí až nadstandardní – přístup (de iure se
ale jedná toliko o naplnění zásady veřejné správy jako služby).
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Naše jednání tedy nikdy není vedeno svévolí, jejímž
smyslem by bylo zdržování nebo nechuť vyhovět, či snad
kohokoliv poškodit. Naše jednání je pouze důsledkem aplikace
práva takového, jaké je. Žádný správní orgán v naší zemi tu
není od toho, aby právo ohýbal dle přání a potřeb žadatele, aby
ho ve prospěch nebo neprospěch účastníka řízení nalézal
(nalézání práva náleží toliko nezávislému soudu), ale je tu
pouze a jedině proto, aby právo aplikoval… Pokud je přesto
někdo nespokojen s aplikací toho nebo onoho zákona, musí se
obrátit se svým problémem na „svého“ poslance nebo senátora
(a že jich v kraji nemáme zrovna málo). Zvyšování hlasu,
vyhrožování, ani jiné projevy agrese v kanceláři odboru
výstavby (natož pak stěžování si na vyšších postech, jak
radničních, tak krajských) nepomohou, respektive nepomohou
ve chvíli, kdy náš úřad toliko dodržuje základní ústavní
principy, tzn. ve chvíli, kdy jedná na základě zákona a v jeho
mezích. My pak „na oplátku“ od stavební veřejnosti, či
veřejnosti zúčastněné v řízeních z pozice třetích stran,
neočekáváme nic jiného, než že bude dodržovat ústavní princip,
čím je zde myšleno, že bude činit vše, co není zákonem
zakázáno, a nebude nečinit ničeho, co zákon výslovně
neumožňuje.
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo v případě zájmu o
informace týkající se naší činnosti, nás můžete navštívit, nebo
kontaktovat telefonicky, případně prostřednictvím elektronické
pošty nebo písemně (kontakty jsou vedeny výše v textu).
Současně však bychom chtěli veřejnost požádat o směřování
návštěv zejména na úřední dny, kterými jsou pondělí a středa
(v době od 8 00 do 11 30 a od 12 30 do 17 00).
Návštěvy v jiné dny jsou možné po předchozí domluvě
s konkrétním pracovníkem stavebního úřadu. Mimo úřední dny
máme řadu jednání mimo úřad a nejsme díky tomuto
pracovnímu vytížení schopni zajišťovat konzultační činnost pro
stavebníky, či zajišťovat detailní prozkoumání žádostí při jejich
podáních (pouhá podání žádosti na podatelnu, tj. bez
okamžitého přezkoumání jejich úplnosti, je možné činit
samozřejmě i mimo úřední dny).
Věříme, že při vzájemném respektování a toleranci
dojdeme společně jak ke vzájemné spokojenosti, tak vyšší
efektivitě našeho výkonu.
Přejeme klidný závěr roku, příjemné prožití Vánoc,
přiměřeně divokou oslavu konce roku 2008, jakož i začátku
roku 2009, a v novém roce hodně zdraví a duševní
pohody… to ostatní už nějak dopadne…
Rita Pohlová, Eva Justová, Helena Jenková,
Eva Pápaiová, Jiří Škop

Obsah usnesení rady a zastupitelstva města
RM č.21 a 22 /2008 ze dne 10. a 24.11. 2008
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ Police nad Metují přefakturovala
náklady na odstranění havárie elektroinstalace na budovách čp.
107 a 108 v celkové výši 43 209,- Kč městu Police nad Metují vlastníku budov. Bude hrazeno z rezervy IMŽP.
RM doporučuje ZM ke schválení znění "Pravidla při realizaci
zakázek města Police nad Metují".
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene právo strpění umístění, zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy "Kabelové vedení kabelem AYKY
3x240+120" na pozemcích p.č. 1123, 758/34 a 758/39 v k.ú.
Velká Ledhuje pro oprávněného z věcného břemene ČEZ
Distribuce, a.s. Do doby realizace stavby a geometrického
zaměření věcného břemene bude uzavřena smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Hodnota věcného
břemene činí 2.400,- Kč.
RM schvaluje realizaci veřejné zakázky: "Zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro turistický ruch Radków – Police nad Metují,
akce Úprava prostranství u domu č.p. 268 v ul. U Damiánky v

Polici nad Metují" v rozsahu - příjezdní komunikace a
parkoviště v hodnotě 1 436 271,07 Kč.
Dále doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování
následujících akcí v roce 2009:
Parkoviště k domu čp. 268
cena 407 423,33 Kč
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky:
"Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro turistický ruch
Radków – Police nad Metují, akce Úprava prostranství u domu
č.p. 268 v ul. U Damiánky v Polici nad Metují" v rozsahu příjezdní komunikace a parkoviště.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 1067/1
o výměře 66 m2 v k.ú. Police nad Metují panu M. P. Kupní
cena je stanovena ve výši 30,- Kč/m2 a celková cena ve výši
1980,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1089/2 v k.ú.
Pěkov takto :
1) část pozemku o ploše 1000 m2 paní J. K.
2) část pozemku o ploše 500 m2 panu M.V.
Nájemci budou pozemek užívat jako zahrádku a udržovat jej na
vlastní náklady. Nájemné je stanoveno ve výši 4,- Kč/m2 ročně
a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM bere na vědomí předložený návrh investičních akcí na
rok 2009 města Police nad Metují ve výši 5 117 tis. Kč.
RM bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství v roce
2009 a doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku Grafickému studiu
výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují na realizaci
dokumentárního filmu „Tři osudy“ ve výši 5 000,- Kč.
RM schvaluje organizační směrnici č. 11/2008 OPERAČNÍ
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.
RM ruší Organizační směrnici č. 1/2001 o účtování a oběhu
účetních dokladů ke dni 30.11.2008.
RM schvaluje přidělení bytu v DPS panu Z. T. od 1.12.2008.
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě č.p. 309 v ulici 17.
listopadu panu J. S. od 1.2.2009 na dobu určitou tří měsíců s
možností dalšího prodloužení vždy o tři měsíce. Podmínkou
přidělení bytu je uhrazení dluhu dle sjednaného splátkového
kalendáře a řádné placení nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu.
RM revokuje usnesení č. 17/18/2008 a schvaluje změnu
přiděluje byt č. 5 v domě č.p. 314 v ulici 17. listopadu paní J. F.
na dobu určitou jednoho měsíce s možností dalšího prodloužení
vždy o jeden měsíc v případě řádného placení nájemného a
služeb spojených s užíváním bytu.
RM revokuje usnesení č. 02/19/2008 a přiděluje byt č. 10 v
domě č.p. 268 v ulici U Damiánky panu D. K. od 1.12.2008 na
dobu určitou jednoho roku.
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě č.p. 268 v ulici U
Damiánky paní B. Š. od 1.12.2008 na dobu určitou jednoho
roku.
RM schvaluje přidělení bytu č. 8 v domě č.p. 343 v ulici
Husova panu J. K. od 1.2.2009. na dobu určitou dvou let.
Podmínkou je uvolnění bytu v domě č.p. 373 (vazárna v
zahradnictví)
RM schvaluje prodloužení nájmu bytů v domě č.p. 343 :
1) panu J. S. v bytě č. 8 do 31.1.2009 bez dalšího prodloužení,
2) paní L. P. v bytě č. 7 do 31.1.2009 s možností opakovaného
prodloužení vždy o jeden měsíc. Podmínkou prodloužení nájmu
je úhrada dlužné částky na nájemném do 31.1.2009 a řádné
placení nájemného a služeb spojených s nájmem bytu. V
případě nesplnění této podmínky se nájem bytu okamžitě ruší
bez náhrady.
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor
V Domkách 80 (sídlo TS s.r.o.) dle nájemní smlouvy ze dne
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15.9.2005 nájemci Technické služby Police nad Metují. Nájem
bude ukončen dohodou ke dni 31.12.2008.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st.č. 341 o výměře
517 m2, st.č. 340 o výměře 370 m2, st.č. 807 o výměře 592 m2,
části st.č. 808 o ploše 371 m2 a části p.č. 220/2 o ploše 5.250 m2
v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje změnu ve složení výběrové komise pro veřejnou
zakázku malého rozsahu: "Výběr zpracovatele projektové
dokumentace ve stupních DSP, ZD, DPS a výkon autorského
dozoru na akci Intenzifikace ČOV Police nad Metují“.
Výběrová komise (náhradník):
za ERV: Ing. Roman Fof ( Jan Horkel )
Kateřina Šubrtová ( Rostislav Matyska )
za TS:
Ing. Vasil Bučok ( Ivan Škop )
za město: Ing. Pavel Scholz ( Michal Mucha )
Zdeněk Kadidlo ( Ing. Pavel Pohner )
RM doporučuje ZM prodej pozemků p.č. 1130/2 o výměře
552 m2 a 795/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní L.
H. Kupní cena je stanovena ve výši 30,- Kč/m2, celková kupní
cena ve výši 26.040,- Kč/m2 bude uhrazena do 5 dnů od
podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr a doporučuje ZM ke schválení směny
pozemků mezi městem Police nad Metují a Zemědělským
družstvem OSTAŠ takto :
1) Město Police nad Metují přenechá Zemědělskému družstvu
OSTAŠ pozemky p.č. 397/1 o výměře 2591 m2, 399/4 o
výměře 232 m2 a 547 o výměře 2085 m2 v k.ú. Police nad
Metují, a pozemky p.č. 1154 o výměře 145 m2, 1079/5 o
výměře 50 m2, 1079/6 o výměře 38 m2 a st.č. 169/3 o výměře
113 m2 v k.ú. Žďár nad Metují.
2) Zemědělské družstvo OSTAŠ přenechá Městu Police nad
Met. pozemek st.č. 324 o výměře 543 m2 v k.ú. Police nad Met.
RM schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku TJ
SPARTAK Police nad Metují na pokrytí vyúčtování a záloh na
el. energii a vodu, ve výši 85 000,- Kč. Tato částka bude
poskytnuta jako záloha na příspěvek města pro rok 2009.
RM schvaluje odměny ředitelům všech příspěvkových
organizací zřizovaných městem ve výši dle přílohy.
www.meu-police.cz

(např. DSO Broumovsko, TJ Jiskra Machov, město Radkov,
SK Běloves). Chybí opravdu jenom ten sníh……..

Helena Ištoková, DSO Policka

*****
Snažíme se využívat různých možností k získání
potřebných peněz pro různé akce a možné aktivity. Dnes
strohá tabulka. V lednu hlubší ohlédnutí
Mgr. Ida Seidlmanová, Ing. Helena Ištoková

Dotace získané městem v roce 2008
Akce

Poskytovatel dotace

Projekt "Broumovské stěny nás nedělí"
EU - ERDF
realizováno v roce 2007
Investiční pobídka - grant EIB v souvislosti
Evropská unie
s přijetím úvěru na akci Pellyho domy CCV
Oprava radnice (okna věže, omítky,
Ministerstvo kultury
odstranění vlhkosti)
Oprava soklu domu Tomkova č.p. 39
Ministerstvo kultury
(převod majitelům)
61. Polické divadelní hry

Výše dotace

137 880 Kč

Celové náklady

184 350 Kč

677 570 Kč
110 000 Kč

285 000 Kč

15 000 Kč

32 000 Kč

Královéhradecký kraj

20 000 Kč

136 000 Kč

Královéhradecký kraj

18 500 Kč

32 201 Kč

Královéhradecký kraj

23 000 Kč

23 000 Kč

Zvýšení úrovně a kvality služeb v
turistickém informačním centru
Dar na činnost turistického informačního
centra
Akceschopnost jednotek Sboru
dobrovolných hasičů JPO II a II/2
Mzdové výdaje členů Sboru dobrovolných
hasičů JPO II a JPO III
Výdaje jednotek Sboru dobrovolných
hasičů
Ošetření významných stromů
Projekt "Keramická a výtvarná dílna místo setkávání" pro ZŠ prostřednictvím
zřizovatele

Královéhradecký kraj

150 000 Kč

150 000 Kč

Královéhradecký kraj

25 000 Kč

25 000 Kč

Královéhradecký kraj

39 960 Kč

39 960 Kč

Správa CHKO

28 560 Kč

28 560 Kč

Královéhradecký kraj

80 000 Kč

80 000 Kč

Podpora poskytování sociálních služeb zdravotnické a další pomůcky pro DPS

Královéhradecký kraj

50 000 Kč

50 000 Kč

Schválené projekty města pro další období
Objevte Policko a Góry Stolówe
Zkvalitění dopravní infrastruktury pro
turistický ruch Radków - Police nad Metují
(parkoviště Pellyho domy)
Intenzifikace ČOV Police nad Metují

EU - ERDF

7 390 EUR

8700 EUR

EU - ERDF

59 671 EUR

70 202 EUR

EU - ERDF

44 624 293 Kč
2 624 958 Kč

62 177 073 Kč

Ministerstvo kultury

320 000 Kč

640 000 Kč

EU - ERDF

17 608 EUR

19 500 EUR

Státní rozpočet

Podané žádosti města pro další rok

Lyžařské stopy připraveny
aneb čekání na sníh
Stejně jako v předchozích letech se svaz cestovního ruchu
Branka ve spolupráci s DSO Policka a Správou CHKO
Broumovsko věnuje přípravě další lyžařské běžecké sezóny.
Dne 10. 11. 2008 proběhla v rámci turistické oblasti Kladské
pomezí schůzka všech, kteří by se na údržbě lyžařských tras
měli podílet. Zástupci Broumovska, Teplicka, Policka,
Machovska, Hronovska, Jestřebích hor, Náchodska i Národního
parku Stolové hory z Polska řešili návaznost jednotlivých tratí,
způsob jejich údržby, propagaci, vyřizovali povolení vjezdu
motorových vozidel do chráněné oblasti. Stejně jako vloni je
naplánována údržba více než 200 km „bílých stop“ v celém
regionu. Nově se do projektu zapojili i zástupci z Janoviček u
Broumova a je tedy možnost návštěvy i této krásné oblasti.
Zároveň je možné využít i plánované trasy v oblasti Karlova.
Bude projížděna stopa přes hranice.
Díky dotaci z programu Královéhradeckého kraje je
částečně zajištěno i spolufinancování údržby tratí.
Nemalé úsilí je věnováno i propagaci – na webových
stránkách http://ski.policenadmetuji.cz jsou mapy a popisy
všech hlavních tras. Pravidelně se zde objevuje zpravodajství o
aktuálním stavu jednotlivých tras. Milovníci lyžování si tak
budou moci před víkendem naplánovat výlet.
Vypadá to, že je vše dokonale nachystáno včetně
odpovídající techniky – někde zakoupili i zcela nové stroje

Radnice dokončení oprav obřadní síně,
dům č.p. 39 - vstupní dveře, kovárna oprava střechy
Podpora rozvoje cestovního ruchu v
regionu Stolových hor a Broumovských
stěn

Dotace získané DSO Policka v roce 2008
Poradce a administrativa DSO Policka rok
Královéhradecký kraj
2008
Hezké prostředí propaguje Policko

Královéhradecký kraj

63 000 Kč

93 000 Kč

101 000 Kč

202 579 Kč

Finanční prostředky získané prostřednictvím DSO Lesy Policka v roce 2008
Zajištění lesních kultur, výsadba melior. a
Královéhradecký kraj
zpevňujících dřevin, výchova v porostech

22 820 Kč

Ochrana kultur oplocením, výsadba
melioračních a zpevňujících dřevin

42 715 Kč

Agentura ochrany
přírody

Projekty svazu cestovního ruchu Branka, o.s. Jejím členem je DSO Policka
Cyklobusy Kladským pomezím

Královéhradecký kraj

512 055 Kč

568 950 Kč

Lyžařské běžecké trasy v Kladském
pomezí - sezóna 2008/2009

Královéhradecký kraj

215 160 Kč

358 800 Kč

Technické služby informují
1. Kotelna
Po kratší odmlce se opět vracím ke kotelně na sídlišti.
Výsledky provozu nového kotle jsou za první půlrok více
než pozitivní. Spotřeba na výrobu tepla je nižší ( viz graf).
Vývoj ceny plynu ale celou záležitost „ degraduje“, protože
v konečném výsledku se cena tepla zvyšuje (viz graf.
K výměně kotle došlo v průběhu měsíce června a zde také
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dochází ke snížení spotřeby ZP na výrobu tepla. Co se týče
prodeje tepla, jsou rozdíly v jednotlivých měsících
minimální (viz graf)
Spoteřba ZP na výrobu tepla rok 2007 - 2008
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Prodej tepla rok 2007 - 2008

2 000,0

především v modernizaci technologické části, tak aby byly
zajištěny požadavky na kvalitu vypouštěné vody
v budoucích letech nejen z pohledu vodohospodářských
orgánů, ale také z pohledu CHKO.
V souvislosti s ČOV je vhodné zmínit i kontrolu
kalkulací stočného za rok 2006 a 2007 z FÚ Hradec
Králové. Závěr kontroly je takový, že výpočet výše stočného
byl metodicky správně. Výše stočného tedy byla a je
v pořádku , ale i vzhledem k nákladné rekonstrukci, je nutné
počítat s tím, že výše vodného i stočného poroste a
v dohledné době je možné očekávat, že cena 1 m3 vody se
bude blížit 100 Kč.
Dle sdělení VaK Náchod bude cena vodného v r. 2009
ve výši 27,14 Kč/m3 a stočné ve výši 28,02 Kč/m3. Stočné
se samozřejmě týká těch, kteří vypouštějí odpadní vody na
ČOV provozované organizací VaK Náchod. Stočné pro
polickou ČOV ještě není schválené, ale bude v rozmezí 2626,50 Kč/m3 (všechny uváděné ceny jsou včetně DPH 9 %).
Takže pro občany Police a okolí bude 1m3 vody o necelé
dvě koruny levnější. I tak už se dostáváme přes 50 Kč za
kubík.

1 500,0

Již v letním období jsem ( celkem marně) apeloval na
občany, aby používali odpadkové koše a neházeli vše, co již
nepotřebují na zem. To samozřejmě trvá i v zimních
měsících. Navíc se přidává sníh a nepříjemné náledí. Již
v prvních dvou, třech dnech, kdy zima udeřila, jsme nasadili
veškerou techniku a situaci jsme celkem zvládli a
předpokládám, že zvládneme i v dalších dnech, pokud
samozřejmě nějaká zima bude. Přes to Vás žádám o
spolupráci, a pokud nebude vše v úplném pořádku, co se
zimní údržby týče, volejte na TS pro nápravu. Připomínám ,
že ještě stále platí § 27 zákona 13/1997 Sb. o kterém je
podrobněji psáno v jiném článku tohoto zpravodaje.
Na závěr bych chtěl jménem všech pracovníků
TS popřát Vám všem krásné a klidné svátky a hodně zdraví
a pohody v r. 2009.
Ing. Vasil Bučok - ředitel TS

1 000,0

Z komisí a výborů
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1 486,3

1 296,5

1 207,0

544,3

308,0

211,7

226,5

223,4

505,1

841,0

1 367,1

1 752,4

prodej tepla-rok 08 v GJ

1 627,3

1 324,1

1 279,5

776,6

377,9

229,5

228,7

230,7

489,3

816,0

Z přiložených grafů je patrné,. jakým vývojem prochází
spotřeba plynu a jeho cena. Vzhledem k ceně ropy je
předpoklad, že by se mohla cena plynu v průběhu roku 2009
snižovat, ale rozhodně se na to nelze spolehnout.

2. ČOV
Právě v těchto dnech byly schválena dotace na
Intenzifikaci ČOV v Polici nad Metují. Celkové náklady na
tuto akci jsou vyčísleny na 62 177 tis. Kč. Z této částky je
47 249 tis. Kč v rámci přidělené dotace a město bude
doplácet 14 928 tis. Kč. Jedná se o akci jedinečnou, protože
je zřejmé, že dotace v této výši se již nebude opakovat. I tak
je podíl města v současné složité situaci vysoký a znamená
značnou zátěž v rozpočtu města. Rekonstrukce bude
zahájena zřejmě ke konci roku 2009 a její hlavní část se
bude provádět v průběhu roku 2010. Intenzifikace spočívá

Z činnosti stavební komise
Nová sportovní hala v Polici nad Metují
Stavební komise společně se sportovní komisí se
dohodla na dispozičním uspořádání nové sportovní haly.
Požadavky: hrací plocha 20 x 40 m + 2-3 m za čarami,
hlediště – po jedné z delších stran / cca 2 řady sedaček + za
nimi prostor k stání /, WC, sprchy, raději 4 menší šatny než
2 velké, bufet, technické místnosti, nářaďovna. Po schválení
investičního záměru v RM a ZM bude možné uskutečnit
výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení.

Jednání mezi zástupci ČEZ Distribuce, a.s. a
městem Police nad Metují
Dne 25. listopadu v 10:00 hod. proběhla schůzka
zástupců ČEZ a města Police nad Metují, kde byly
upřesněny investiční akce na další roky. Stavba „Police
n/M - KNN - Ochoz, zahrádkářská kolonie“ bude dle
smlouvy o dílo do 15. prosince 2008 dokončena a požádáno
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o kolaudaci. Rekonstrukce NN Police nad Metují,
Radešovská ulice - stavba je dokončena a zkolaudována.
Objekt bývalé zděné trafostanice na křižovatce u
penzionu Adler na stp.č.812 -ČEZ Správou majetku, s.r.o.
byla provedena demolice trafostanice. Rekonstrukce NN
Ledhujská ulice od areálu S CHKO Broumovsko až po
čp. 11 – je objednána projektová dokumentace, možnost
zařazení do návrhu plánu ČEZ pro rok 2010 je podmíněna
vydáním stavebního povolení do 31. 10. 2009.
Rekonstrukce NN v Nádražní ulici - od čp. 227 (Jiří
Kollert) po trafostanici u firmy HAUK a syn čp. 227 –
hotovo, bylo provedeno z fin.rezervy ČDS. Lokalita pro
novou zástavbu „Nad školkou“ – jedná se o novou
zástavbu cca 20 rodinných domů, kde v současné době vede
venkovní vedení VN 35 kV do trafostanice č. 656 u
kotelny. Město i stavební komise požaduje vedení VN
přeložit do země a současně do země uložit vedení NN pro
celou lokalitu. Bude nutné podat na ČEZ žádost o připojení
lokality (stanovisko k žádosti, smlouva o budoucí smlouvě)
a žádost o zajištění přeložky stávajícího vedení VN.
Rekonstrukce NN v ulici Pod Klůčkem dle sdělení ČEZ je
zpracována projektová dokumentace a dne 24. 11. 2008 byla
podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. ČEZ tuto akci zařadila do návrhu plánu roku
2009, přičemž její schválení závisí na rozhodnutí CIK
(centrální investiční komise) v Děčíně. Trafostanice č. 848
u areálu čistírny odpadních vod Petrovice – s realizací se
počítá dle harmonogramu v roce 2010. Město bude jednat
s dodavatelem stavby o možnosti dozbrojení trafostanice na
začátku akce již koncem roku 2009. Trafostanice č. 852
„Záměstí“ ČEZ požádal město Police nad Metují o koupi
pozemku pod trafostanicí. Restituční nárok na předmětný
pozemek byl zamítnut. Po předložení geodetického
zaměření a znaleckého posudku bude žádost předložena ke
schválení zastupitelstvu města.

VISO varovný a informační systém obyvatel
DSO Policka nechalo vypracovat případovou studii
varovného a informačního systému firmou Mopos
Pardubice. Jedná se především o bezdrátový obecní rozhlas
a systém varování obyvatel. Systém VISO je plně modulární
a umožňuje další rozšiřování a doplňování. Například o
kamerový systém, který může být napojen na pult centrální
ochrany, rozesílání SMS zpráv na mobilní telefony,
centrální záchranný systém (pro starší občany, DPS),
elektronické informační zobrazovací panely, ukazatelé
okamžité rychlosti. Firma Mopos vypracuje technický
projekt a studii proveditelnosti do 9.1.2009 tak, aby se
projekt mohl podat na dotaci ROP do konce ledna 2009.
Předpokládaná výše dotace 92,5%. Stavební komise
souhlasí s podáním žádosti o dotaci a vzhledem k potřebě
zvýšení bezpečnosti obyvatel doporučuje k informačnímu
systému zahrnout alespoň kamerový systém.

Maratonstav, výstavba dalších dvou bytových
domů
Firma Maratonstav bude ve dnech 12. - 13. 12. 2008
pořádat Dny otevřených dveří v nově budované bytovce.
Jednatel pan Šklíba předpokládá rozšíření počtu stávajících
(asi sedmi) zájemců a možnost pokračování ve výstavbě
dalších bytovek v následujících letech. Stavební komise
doporučuje uvést další výstavbu do souladu s územním
plánem města (jedná o se 3. změnu územního plánu),
v roce 2009 připravit územní rozhodnutí a stavební
povolení tak, aby se do konce ledna 2010 dalo požádat o

dotaci na infrastrukturu (komunikaci a kanalizaci). Pro rok
2009 byla již vyhlášena podpora výstavby technické
infrastruktury - dofinancování celkových nákladů akce
k dotaci o maximální výši 50 tis. Kč na následně
vybudovanou bytovou jednotku.

Výběrové řízení na zpracovatele projektu pro
stavební povolení “Zástavba RD Pod
Klůčkem“.
Stavební komise schvaluje parametry výběrového řízení
malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na
akci: "Zástavba RD Pod Klůčkem“ v Polici nad Metují.
Kritéria: Výše nabídkové ceny - váha 100 %. Obeslané
firmy: VK Investing Jaroměř, ASSPRO Náchod, Orgatex
Náchod, BSS Broumov, p. Miloslav Kučera, Hradec
Králové. Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta
města, Ing. Vasil Bučok, ředitel TS Police nad Metují s.r.o,
Jiří Škop, odbor výstavby MěÚ, Ing Jan Troutnar odbor
IMŽP MěÚ , Zdeněk Dostál, člen SK (náhradník Rita
Pohlová, vedoucí odboru výstavby).
Ing. Scholz Pavel
předseda stavební komise

Zdravotně - sociální komise informuje
ZS komise se sešla 27.11.2008, aby projednala žádosti
o granty na 1. pololetí 2009.
Odsouhlasila a podala k projednání RM žádosti těchto
společností: Senior klub Ostaš, Dobročinný fond pro
pozůstalé, Společné cesty – o.s., Sociálně – právní
poradenství pro zdravotně postižené občany, Český červený
kříž, Hospic Červený Kostelec a MC MaMiNa. Komisí byla
Radě města doporučena ke schválení celková částka
41.000,- Kč.
O den dříve, 26.11.2008 se sešla řídící skupina
Komunitního plánování sociálních služeb, aby si upřesnila
pokyny ohledně sběru schránek a dotazníkové ankety.
Uzávěrka byla stanovena na 30.11.2008, následně proběhne
vyhodnocování, o kterém budete informováni v příštím čísle
Polického měsíčníku a rovněž na webových stránkách města
Police nad Metují.
Za ZS komisi Bc. Monika Trnovská – předsedkyně

Popáleniny
... dokončení z minulého čísla

Prevence

• Udržujte zápalky a zapalovače mimo dosah dětí.
• Zamezte dětem přístup k troubám a sporákům.
• Při napouštění vody do vany, napouštějte nejprve
studenou, potom teplou vodu. Zamezte dětem kontakt s
kohoutky.
• Otestujte teplotu vody loktem před tím, než do vody
položíte dítě.
• Nenechávejte děti samotné ve vaně.
• Omezte výskyt hraček v kuchyni pří vaření. Při
přenášení horkého jídla byste o ně mohli zakopnout.
• Nenechávejte v dosahu dětí elektrické šňůry od
spotřebičů, zejména rychlovarné konvice. Děti za ně
rády tahají.
• Při vaření otočte hrnce a pánve, tak aby držáky byly z
dosahu dítěte. Vařte na vzdálenějších hořácích.
• Nevařte s dítětem v náručí. Nepijte horké nápoje (kávu,
čaj), nebo nejezte horkou polévku s dítětem v náručí.
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• Pozor na ubrusy – děti za něj rády tahají a mohou na
sebe strhnout horký nápoj nebo jídlo. Ubrus připevněte
pomocí úchytů nebo ho nepoužívejte vůbec.
• Děti vždy pečlivě hlídejte u ohýnků. Nechtěný pád do
ohně může způsobit celoživotní bolest. Pozor také
dávejte u vypalování trávy a používání různých
pyrotechnických pomůcek.
• Elektrické zásuvky zajistěte kryty.
• Malé děti často umírají při požáru, neboť se snaží před
kouřem a ohněm schovat pod postelí nebo ve skříni.
Naučte děti aby se při takovéto situaci snažily utéct, ne
se schovat.

Kolik času stačí k vytvoření hluboké popáleniny
Tabulka ukazuje, jak nebezpečným nástrojem je kohoutek s
horkou vodou. Domácnost s dětmi a starými lidmi by měla
svůj ohřívač nastavit maximálně na 49°C.
teplota tekutiny čas
70 stupňů
53 stupňů
49 stupňů

2 sekundy
1 minuta
10 minut

Opaření, které ohrožuje život dětí do dvou let:
• těžké opaření nad 5 % povrchu (1 % je obrys dlaně)
• kritické opaření nad 15 % povrchu
• Děti jsou mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž
je jako těžké hodnoceno opaření 20 % a jako kritické
až 40 % povrchu těla.

První pomoc
Včasná první pomoc při popáleninovém úrazu může
zabránit zvyšování stupně popálení nebo zvětšování
postižené tělesné plochy.
Co je třeba dělat pokud k takovému zranění dojde ve
vašem okolí ?
• Zamezit dalšímu působení zdroje popálení nebo
opaření, tzn. uhašení a sejmutí hořícího nebo horkou
tekutinou prosáklého oděvu, při hoření oděvu hořící
osobu povalit a koulet po zemi, případně jednorázově
polít vodou. Přiškvařený oděv neodstraňujte! V případě
poranění elektrickým proudem je třeba s maximální
opatrností přerušit kontakt zraněného se zdrojem
proudu.
• Sejmout doplňky - například prstýnky, řetízky,
náušnice, hodinky, aj.
• Chladit plochy menšího rozsahu vodou nejlépe o
teplotě 8°C - stačí voda z kohoutku, ale nebalit
postiženého do mokrých přikrývek (riziko podchlazení
a prohloubení popáleninového šoku). Chlazení se
doporučuje po co nejdelší dobu - zabrání se tak
prohloubení popálené plochy. Chladíme pouze obličej,
krk, ruce! Při poleptání chemickými prostředky (domácí
čističe odpadu např. Krtek) použít dlouhodobě proud
vody k oplachování plochy.
• Na postiženou plochu nedávat žádné masti a krémy,
zásypy. Nejlépe je použít čistý mokrý obklad (kapesník
nebo ručník).
• Zavolat RZP, při menším rozsahu dopravit postiženého
do nemocnice vlastním vozem.
• Postižený by se během transportu měl co nejméně
namáhat - vyčerpání přispívá ke zhoršení celkového
stavu. Raněného posadíme nebo položíme, snažíme se

•

ho uklidnit a chráníme ho před prochladnutím (např.
přikrývkou).
Nikdy nepodcenit zranění a neodkládat návštěvu
lékaře!!!

První pomoc u děti
U dětí lze chladit maximálně 1–2 min, hrozí
podchlazení. Ve většině případů je prvním postiženým
hlavička, která představuje 20 % z celé plochy těla dítěte.
Od 5% se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok. Hlavičku
a krk chladíme vždy, ale trup a stehna pouze jednorázově.
Může totiž dojít k podchlazení, které má za následek
prohloubení popálených ploch, nedokrvení orgánů a hlavně
poruchy srdeční.
Nejdůležitější je včasnost zajištění odborné zdravotnické
péče. V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné
hodiny. Jestliže se z jakýchkoli důvodů ten interval mezi
poraněním a zajištěním adekvátní péče je delší než hodina,
nastanou v organismu změny, které jsou nezvratné.
Postižený pak do 48 hodin umírá.
Za ZS komisi zpracovala
Čerpáno z www.bolito.cz
Bc. Monika Trnovská - předsedkyně

Zpráva o činnosti komise pro obřady
a slavnosti MěÚ za rok 2008
Končí rok a bilancujeme, co jsme za toto období udělali.
Snad se nám podařilo potěšit jubilanty, rodiče nově
narozených dětí, předškoláky a školáky a připomenout si
některá výročí, na která v životě rádi vzpomínáme.
Milou akcí naší komise je Vítání občánků. Jsme rádi, že
rodiče o uvítání potomků v obřadní síni mají stále zájem.
Letos se konalo osm obřadů a přivítáno bylo 46 dětí.
V samostatném obřadu v lednu, jsme přivítali prvního
občánka našeho města roku 2008. Obřadu se zúčastnili
kromě rodiny zástupci MaMiMy a Senior klubu Ostaš.
Chlapci jsme věnovali zlatý přívěšek.
Poprvé jsme v obřadní síni pasovali předškolní děti z MŠ
na školáka. Akci připravily učitelky MŠ, členky komise se
obřadu zúčastnily a věnovaly dětem pěkné knížky.
Tradičně jsme pak uvítali děti v prvních třídách na
začátku školního roku. Pro 55 dětí jsem měli knížky
s věnováním MěÚ.
Nezapomínáme ani na žáky devátých tříd, pro které
připravujeme s vedením školy na konci školního roku malou
slavnost – předávání závěrečného vysvědčení.
Pamětní list města obdrželo 70 dětí ze tříd. Obřadu byli
přítomni rodiče i někteří prarodiče.
V měsíci květnu a pak v listopadu si pět manželských
párů připomnělo stříbrnou svatbu. Po obřadu jsme s nimi
strávili pěkné chvíle při přátelském povídání.
Zlatou svatbu – 50 let trvání manželství, oslavil letos
v obřadní síni jeden pár. Ostatním párům, které odmítly
pozvání na MěÚ, byla zaslána blahopřejná gratulace.
Diamantové svatby – 60 let společného života jsme si
letos připomenuli se dvěma páry, které ale pro zdravotní
potíže nemohly přijít do obřadní síně. Byli jsme pozváni do
jejich domovů s paní starostkou a panem místostarostou, kde
jsme jim poblahopřáli a společně zavzpomínali na uplynulá
léta.
Navštěvujeme také obyvatele domova důchodců. Nejen
při oslavách jubileí, ale při příležitosti Svátku matek a před
vánočními svátky
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Naše komise se také účastní oceňování dobrovolných
dárců krve, které zve ČČK 1 x ročně do obřadní síně
k předání Jánského plaket. Letos měl obřad zvlášť
slavnostní atmosféru. Občanské sdružení U Rozcestí při této
příležitosti předával handikepovanému chlapci asistenčního
psa. Slavnost se konala 4. 12. v Kolárově divadle.
1. listopadu jsme v urnovém háji hřbitova, jako
každoročně, vzpomínali na zesnulé. Pietní akt letos obohatili
žáci ZUŠ hrou na dechové nástroje. Velmi si vážíme, že žáci
ZUŠ vystupují ochotně i při Vítání občánků a zlatých
svatbách.
Kondolence zasílá matrikářka průběžně a se zesnulými
se na požádání pozůstalých rozloučí smuteční řečník
p. Lichter nebo pí Hájková.
Radostnější náplní komise jsou jubilea. Letos matrikářka
zaslala 73 gratulací k jubileu 70 a 75 let.
Členky komise navštívily 53 jubilantů při příležitosti 80,
85 a 90 let.
Aktivistky komise Pěkov navštívily 24 občanů této obce
a aktivistky Hlavňova 9 občanů.
Děkuji všem členům komise za celoroční práci a přeji
hodně elánu a zdraví do roku příštího.
Zdena Šváblová, předsedkyně komise

Proč tedy přišly do knihovny? Aby si své znalosti rozšířily,
aby se dozvěděly, kde najít další informace. Vedle výkladu
paní Hany Jenkové a vedle obrazového doprovodu, kdy jim
jsou připravené fotografie, ilustrace a obrázky promítány na
naší nové televizi, se učily pracovat s knihami - jak
beletristickými tak i populárně naučnými. A my věříme, že
jim alespoň nepatrná část informací (i díky vizuálnímu
vjemu) v hlavičkách zůstane.
6. A si takto přišla poslechnout něco o významu
informací a děti si prakticky vyzkoušely vyhledávání hesel a
pojmů ve slovnících a encyklopediích. A věřte, že je to
někdy pořádná fuška. 6. B očekáváme 9. prosince.
Druháci měli téma své besedy spojené s pozvánkou
dětských zástupců na oslavu Mezinárodního dne plyšových
medvídků do swidnické knihovny. Také se divíte, co jde
slavit. Tedy vězte, že tento dětský svátek připadá na 25.
listopadu a u jeho zrodu stál v roce 1902 americký prezident
Theodor Rooswelt a ruský emigrant Moris Mitchom, který
jako první vyrobil pro své hračkářství hračku ve tvaru
medvídka.

Rozpis lékařů stomatologické
služby prosinec 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
13.12. – 14.12.

Lékař
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

20.12. – 21.12. MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

Tel. č.
491 524 334
491 541 654

24.12. SV

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

25.12. SV

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525

26.12. SV

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

27.12.

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

491 543 543

28.12.

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

1.1. 2009 SV

A 25. listopadu naše delegace vyrazila na návštěvu do
Swidnice. Dopravu k naší spokojenosti zajišťoval pan Karel
Hlucháň. V knihovně nás čekali spolu s polskými dětmi také
plyšoví medvědi. Jeden (ten uprostřed) je medvěd
knihovnický a obývá dětské oddělení:

491 582 381
491 521 839

KNIHOVNA
Co dělají knihovnice, když zrovna
nepůjčují knížky?
V dětském oddělení se setkávají se svými malými čtenáři
při besedách. V listopadu přišli páté třídy v rámci výuky na
besedu o pravěku. Základní informace už znaly ze školy.

Čtení se seniory
2.prosince jsme se sešli se seniory při společném čtení.
Tentokrát jsme si vybrali knížky Karla Čapka. Pan Pivoňka
si připravil novinový sloupek Jméno z Lidových novin ze
dne 2. 7. 1921. Dozvěděli jsme se, že Karel Čapek se
s humorem jemu vlastním bránil zneužití svého monogramu
ve výlohách obchodů a napsal :…“stojí-li vepřové někde 22
Kč, nemám s tím nic společného; nebo nesou-li dámské
punčochy nápis 85 Kč, nejsou proto ještě ode mne.“
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Čapkův humanismus plně zazněl v podpovídce Tonda.
Nemá cenu její obsah tříštit uveřejněním úryvku. Přijďte si
knížku Bajky a podpovídky vypůjčit a začtěte se. Bohužel
už vám nemůžeme zajistit úžasný přednes pana Pivoňky,
který z tohoto krátkého Čapkova dílka vytvořil pro ostatní
poslouchající seniory umělecký zážitek. Patří mu náš dík.
Věřím, že se opět v dětském oddělení knihovny sejdeme.
Příští setkání je naplánováno na 27. ledna 2009 od 15 hodin
a naposledy se sejdeme 10. února opět v 15 hodin.
Půjčovní doba během vánočních svátků:
22. 12.
12,00 -17,00 hod.
23. 12.
9,00 -17,30 hod.
30. 12.
9,00 -17,30 hod.
Běžná půjčovní doba začne v týdnu od 5. 1. 2009.

Nabídka knih:
Tentokrát něco pro natěšené pěstitele:
* Erbenová, Marie: Pěstujeme zdravé ovoce.
Stručný návod, jak vypěstovat zdravé a kvalitní ovoce
s minimálním využitím chemie.
* Sus, Josef: 365 dnů s ovocem.
Nové rady pro pěstitele.
* Šrot, Radoslav: Ovoce.
* Jantra, Helmut: Ovocná zahrada.
Obrázky, nákresy, přehled prací na zahradě pro každý
měsíc v roce.
* Šedivý, Josef: Ochrana rostlin na zahradě od jara do
zimy.
Choroby a škůdci, chemické a biologické prostředky.
* Farthing, Donald: Řez rostlin – proč, kdy a jak.
Řez a tvarování stromů, keřů.
* Hlava, Bohumír: Rostliny v kosmetice.
Domácí příprava kosmetických přípravků a jejich účinky a
použití.
* Kaschel, Norbert: Zahradničení s Měsícem a planetami.
Nejlepší zahradnické tipy pro praxi.
* Mazovová, jelena: Energie rostlin.
Působení rostlin na vnitřní energii domu a na citový a
fyzický rozvoj člověka z hlediska znamení zvěrokruhu.
* Hoffmannová, Eva: Bioenergie pokojových rostlin.
Příručka o působení rostlin na člověka, o jejich bioenergii.
* Křesadlová, Lenka: Exotické rostliny v nádobách.
* Větvička, Václav: Letničky a dvouletky.
* Větvička, Václav: Trvalky.

Vánoční fejeton (24. 12. 1975)
Je právě 24 hodin.
Počkej … Někdo jde!
Přišel.
„Vítám tě, Ježíšku. Proč tak pozdě?“
„Jsi poslední, koho jsem navštívil.“
„Děkuji, žes přišel. Přinesl´s mi snad něco?“
„Ano.“
„A co?“
„Chvíli. Hezkou, plnou, šťavnatou chvíli.“
Úryvek z knihy Jaroslava Krčka Každý po svém trní.
Z knihovny vám všem přejeme krásné svátky plné
takových chvil. A pokud si jako průvodce do nového roku
vyberete knihu, rádi vám v knihovně pomůžeme s výběrem
té správné.
Věra Plachtová

KINO
KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 11.12.2008 v 17 hod

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ
PRAHY
Komediální
příběh
o
přátelství mezi vesnickým
mládencem Kubou a jeho
neustále žvanící Kozou se
odehrává na pozadí starých
pražských pověstí, mezi
nimiž
nechybí
stavba
Karlova mostu, pověst o
mistru Hanušovi a stavbě
Orloje, legenda o Faustově domu, šibeniční vršek nebo kat
Mydlář.
Kuba, který s Kozou přijíždí do středověké Prahy za živobytím,
se zamiluje do Máci - pražské, života znalé holky. Koza žárlí,
běsní a začíná Mácu nenávidět. Ze stavby Karlova Mostu se
Kuba dostane jako řezbář až k mistru Hanušovi, kde Máca
posluhuje. Po slavnostním otevření Staroměstského orloje je
jeho tvůrce, mistr Hanuš, chtivými konšely nemilosrdně oslepen,
aby nemohl jinde vytvořit dílo ještě větší a krásnější. Oslepený
Hanuš za pomoci Máci z posledních sil Orloj zastavuje a jak vše
dopadne záleží na Kubovi… A Koza do toho stále žárlí.
Příběh Kuby a Kozy se ve filmu prolíná s příběhem chudého
studenta Matěje z Faustova domu, který v touze po penězích a
upíše duši ďáblovi.
Režie, výtvarník, kamera: Jan Tománek
Herecké obsazení: Koza - Jiří Lábus, Kuba - Matěj Hádek,
Máca - Mahulena Bočanová, Matěj - Michal Dlouhý, Mistr Hanuš
- Petr Pelzer, Purkmistr - Jan Přeučil, Konšel - Viktor Preiss, Kněz
Ignác - Miroslav Táborský, Ďábel / Předák - Karel Heřmánek,
Žebráci - Petr Nárožný, Dalimil Klapka, Pavel Rímský
Přístupnost: Přístupný. Komediální příběh ČR 2008.
Vstupné: 40 Kč

*****
Čtvrtek 8.1.2009 v 19 hod

VY NÁM TAKY, ŠÉFE
Jedeme v tom všichni.

Česká komedie Vy nám taky, šéfe!
se odehrává v prostředí prestižní
reklamní agentury Mráz Media,
vedené
schopným
managerem
Ivanem Mrázem, který právě nabírá
nové zaměstnance do svého týmu
(Václav Vydra).
Film vypráví příběh několika lidí,
kterým zdánlivě sama od sebe
spadne do klína neočekávaná životní příležitost. Účetní v
důchodu Karlička (Iva Janžurová), pubertální textař Miki
(Ladislav Hampl), mimoidní grafik Kamil (Pavel Šimčík), mladá
manažerka Tereza (Sandra Nováková), i jejich šéf, neambiciózní
flákač a příležitostný herec Leo (Jan Zadražil) neměli ještě
donedávna ani tušení, že by na nějakém podobném
„atraktivním" místě mohli vůbec kdy pracovat. A také nemají
tušení
jak
to
v
takové
reklamce
vlastně
chodí.
Partě „loserů" se zdánlivě nabízí životní šance. Když zjistí, že
všechno je úplně jinak, boj o vysněnou práci pro ně teprve
začíná... Komedie Vy nám taky, šéfe! je především o tom, že i
„slabší" mohou zvítězit, pokud opravdu chtějí a snaží se o něco,
na čem jim opravdu záleží. A také o tom, že některé věci musíte
udělat, i když víte, že jsou nebezpečné a nemají téměř naději na
úspěch. A mimoto si u toho můžete užít ještě spoustu legrace.
Režie: Martin Kotík
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Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan Zadražil, Sandra
Nováková, Ladislav Hampl, Mahulena Bočanová, Anna Polívková,
Pavel Šimčík, Jiří Langmajer, David Kraus a další…
Přístupnost: Přístupný. Komedie ČR 2008 (92 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 13.1.2009 v 19 hod

není lhostejná. Připravte se na to, že podobných překvapení vás
v Madagaskaru 2 čeká víc.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Hrají: v českém znění: Filip Blažek, Filip Švarc, Miroslava
Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček
Přístupnost: Přístupný.
Animovaný / komedie / rodinný USA 2008 (90 min).
Vstupné: 40 Kč

TOBRUK

*****

Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy
obleženého města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni
vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi je i
mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy o
hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným
peklem
africké
pouště,
dennodenním
ohrožením
života a všudy přítomnou
smrtí. To vše si u něj vybírá
svojí krutou daň, kterou umí
vyměřit jen válka.
Válečné drama Tobruk je
druhým celovečerním filmem
režiséra
a
producenta
Václava Marhoula. Ten jej s cílem zvýšení autenticity příběhu
záměrně obsadil méně známými herci. Snímek se natáčel přímo
v africké poušti. Samotné více než dvouměsíční realizaci
v Tunisku navíc předcházel náročný osmidenní výcvik herců ve
vojenském prostoru ve Vyškově, díky němuž získali chybějící
vojenskou průpravu.
Režie: Václav Marhoul
Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský a další.
Přístupnost: Přístupný od 15 let.
Válečné drama ČR 2008 (100 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Čtvrtek 15.1.2009 v 17 hod

MADAGASKAR 2: Útěk do Afriky
Stále spolu. Stále ztracení.

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

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 20.1.2009 v 19:00 hodin
MALÉ OSLAVY
Úterý 3.2.2009 v 19:00 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
Úterý 10.2.2009 v 19:00 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI po 25 letech
Úterý 17.2.2009 v 17:00 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Úterý 3.3.2009 v 17:00 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
Úterý 17.3.2009 v 17:00 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Úterý 31.3.2009 v 17:00 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KONCERT

KOLÁROVO DIVADLO

Pátek 19.12.2008 od 19 hod

„VÁNOČNÍ KONCERT 2008“
Orchestru Václava Hybše,
jeho sólistů a hostů
Václav Hybš s orchestrem je jedním z nejznámějších hudebních
těles u nás i v zahraničí. Jeho nahrávky jsou již víc jak čtyřicet
let známy po celé Evropě, ale také v USA, Kanadě, Austrálii a
Japonsku. Repertoár orchestru je mnohostranný - interpretuje
pop-music, swing, muzikál, operetu, ale i lidovou a dechovou
hudbu. Pro svou přizpůsobivost je vyhledáván našimi i
zahraničními umělci z nejrůznějších hudebních žánrů.
Hlavním hostem letošního vánočního koncertu je zpěvák,
skladatel, herec a majitel agentury Milan DROBNÝ. Jeho
vystoupení doplní jako vždy zpěváci z řad mladé generace a
letos to je: Irena Kousalová a Lenka Šlaisová, vynikající
zpěvačky vystupující v různých muzikálech a Jan Smigmator,
čerstvý absolvent konzervatoře, který účinkoval v muzikálech
Golem a J. Rozparovač a bude nejen zpívat, ale i celý program
konferovat. Hudebním hostem bude letos skvělá houslistka
Hana Hložková, současné době studující v Paříži.
Vstupné: 170 / 160 / 150,- Kč

KINO

PELLYHO DOMY

Pondělí 15.12.2008 od 17 hod

IVETKA A HORA
Dokumentární film o spirituální zkušenosti jedné dívky na
slovenské hoře Zvir. Dne 5. srpna 1990 odpoledne si tři děti
věku 10, 11 a 7 let Ivetka, Katka a její bratr Miťko hráli na na
mýtině na hoře Zvir, na Lubovnianské vrchovině na
severovýchodním Slovensku. Z okolního lesa se najednou začaly
ozývat podivné zvuky, které se blížily. Děti se schovaly v blízkém
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seníku, ale zvuky neustávaly, naopak byly čím dál blíž, aniž bylo
cokoli vidět. Strach dětí se stupňoval. Napadlo je modlit se a
modlili se "Mária, Matka naša, skry nás
pod svoj plášť...". Najednou všechno
ustalo a na lavičce v seníku seděla Panna
Maria, viděly ji obě dívky. Doprovodila děti
do vesnice. Rodiče jim vše rozmlouvali,
vrátili se s dívkami zpět na to místo a ony
se s Marií opět setkaly. Začaly se sem
vracet, postupně i za přítomnosti mnoha
poutníků, po nějakém čase se k místu
přihlásila i církev. Vidění se opakovala
každý měsíc až do 6. srpna 1995, místo
navštívilo statisíce lidí. Hora Zvir byla v dalším roce prohlášena
za poutní místo.
Režie: Vít Janeček
dokument ČR 2008 | 84 minut
přístupnost 12 let | DVD
Vstupné: 40,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:

CESTOVATELSKÁ BESEDA
PELLYHO DOMY
Diashow turné

MONGOLSKO
zahajuje cestovatel a
fotograf Martin Loew
Informace najdete na:
www.promitani.cz
Své velké jarní turné s diashow o Mongolsku zahájí v úterý
27.1.2009 v Polici nad Metují cestovatel a fotograf
Martin Loew. Na svou cestu po České republice se tak
vydává vůbec první Loewova diashow, zpracovaná digitální
technikou. Ta umožní použití mnohých dříve nemyslitelných
efektů, které nabídnou skutečně atraktivní podívanou
doplněnou autentickou mongolskou hudbou. Nosným však
tradičně zůstává živé a poutavé cestovatelovo vyprávění, ve
kterém není nouze o skutečně netradiční zážitky z nejméně
obydlené země světa.
Z hlavního města Ulanbátaru se vydáme za písečnými
dunami a velbloudy do pouště Gobi. Budou nás fascinovat
nedozírné pláně, osamělí kočovníci a jejich stáda i jurty, ve
kterých tito skromní lidé žijí. Navštívíme i několik
buddhistických chrámů, které se po útlumu z období
socialismu pomalu probouzejí zpět k životu. Perlou celé cesty
bude účast na mongolském národním svátku Nádam, kde
mimo jiné soupeří místní siláci v tradičním zápase.

„Mongolsko je země, kterou jsem si předem vůbec nedovedl
představit, takže snad ani nemohu říct, že vybočuje všem
představám. Je to země, kam civilizace v našem pojetí zatím
stále nedorazila. A přitom se nezdá, že by tam někomu
chyběla. Skoro polovina obyvatel sice žije v hlavním městě,
ale většina té druhé poloviny Mongolů velkou část roku
kočuje se svými stády krajinou. Takže je jasné, že města
podobná těm našim v Mongolsku téměř nenajdete. Stejně
jako nezahlédnete asfaltovou silnici. Bohatství Mongolska
však tkví v něčem jiném. Mongolové mají to, co my Evropané
vlastně už ani neznáme. Zdejší lidé mají nekonečný prostor s
volným a čistým obzorem všude kolem. Ve dne mají nad
hlavou opravdově modré nebe s úžasnými mraky a v noci

oblohu černou jako uhel, posetou tolika hvězdami, že
nechápete, kde se jich tolik vzalo. Při nocování v jurtách
zažijete v mongolských stepích východy a západy slunce, na
které nezapomenete...“ zasnil se nad vzpomínkami na

Mongolsko cestovatel Martin Loew.

POZVÁNKA K SOUSEDŮM

BROUMOV
Sobota 13.12.2008 od 15 hod
Divadelní pohádka - ČERNOŠSKÁ POHÁDKA
Městské divadlo v Broumově
*****
Neděle 14.12.2008 od 18 hod

III. ADVENTNÍ KONCERT
Městské divadlo Broumov
*****
Sobota 20.12.2008 od 18 hod

VÁNOČNÍ KONCERT - AVE MARIA 2008
Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově
*****
20. a 21.12.2008 od 9 do 17 hod

VÝSTAVA HISTORICKÝCH BETLÉMŮ
Muzeum Broumovska

TEPLICE NAD METUJÍ
čtvrtek 18.12.2008 od 19 hod

Vánoční koncert STĚNAVAN
kino Teplice nad Metují

NÁCHOD
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Ceník vstupného pro veřejnost platný pro sezónu 2008/2009:
Bruslení veřejnosti
Děti do 10 ti let
Ostatní
Doprovod
Večerní bruslení
Šatna
Bruslení škol
Broušení bruslí
*****

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

Zimní stadion Hronov
Ceny pro sezonu 2008/2009 platné od 1.10.2008
Veřejné bruslení
bruslící - předškolní děti
bruslící
nebruslící

10,- Kč
20,- Kč
5,- Kč

permanentní vstupenka
150,- Kč (10 vstupů)
broušení bruslí
20,- Kč/1 pár
Školní bruslení 5,- Kč/hod./žák

PLAVECKÝ BAZÉN V NÁCHODĚ
Provozní doba
pro veřejnost:

PÁR TIPŮ PRO VOLNÝ ČAS

BRUSLENÍ
Zimní stadion Náchod
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
DNE

VEŘEJNÉ

VEČERNÍ

14. 12. 2008 neděle

14 - 16

/

20. 12. 2008 sobota

14 - 16

/

21. 12. 2008 neděle

14 - 16

/

24. 12. 2008 středa

14 - 16

/

25. 12. 2008 čtvrtek

14 - 16

17 - 19

26. 12. 2008 pátek

14 - 16

/

27. 12. 2008 sobota

14 - 16

17 - 19

28. 12. 2008 neděle

14 - 16

/

29. 12. 2008 pondělí

14 - 16

17 - 19

30. 12. 2008 úterý

14 - 16

/

31. 12. 2008 středa

14 - 16

/

1. 1. 2009 čtvrtek

14 - 16

17 - 19

3. 1. 2009 sobota

14,30 - 16,30

17 - 19

4. 1. 2009 neděle

14 - 16

/

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

PO

5,30–7,30 13,30-15,00

(15,00 – 16,00 zdrav. kondiční cvičení ve vodě)
Odpoledne (v pondělí) není pro veřejnost k dispozici malý bazén

ÚT
ST

5,30-7,30 13,30-15,00
5,30-7,30 13,30-15,00

17,00-20,00

Odpoledne (ve středu) není pro veřejnost k dispozici malý bazén

ČT
PÁ

5,30-7,30 13,30-15,30
5,30-7,30 13,30-15,30

17,00-20,00
17,00-20,00

Každý lichý týden v pátek „Večerní plavání“ 20,00-23,00

SO
NE

13,00-18,00

13,00-18,00
18,00-21-00 (nudi plavání)

*****
Ceník vstupného pro veřejnost - platí od 1.9.2007
na 1 hodinu
Děti 1 – 10 let
Ostatní

20,- Kč
40,- Kč

na 2 hodiny
Děti 1 – 10 let
30,- Kč
Ostatní
50,- Kč
Večerní plavání jednotné vstupné 50,-Kč
Kondičně zdravotní cvičení ve vodě
- 1 lekce 50,- Kč
Aquaaerobik – 1 lekce 60,- Kč
Permanentky:
na 10 hodinových návštěv – na 1 měsíc 350,- Kč
na 30 hodinových návštěv – na 2 měsíce 870,- Kč
RÁNO na 1 měsíc (pouze na ranní-hodinové plavání) 400,- Kč
RÁNO a 1.ODPOLEDNÍ na 1 měsíc (hodiny neomezeny) 600,- Kč
na 50 hodinových návštěv - na 1 rok 1.800,- Kč
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AQUAPARK KUDOWA ZDRÓJ

Další akce ve městě

Ceník a otvírací doba:

Úterý 23. prosince 2008 v 19.00 hod

dny

hodiny

normální
Cena za
Cena za
další
první
následující
hodinu
minutu

PO
–
ČT

9 – 15

10,00 zł

0,16 zł

8,50 zł

0,14 zł

15 – 21

11,00 zł

0,18 zł

9,50 zł

0,15 zł

PÁ
SO
a
NE

skupinové
Cena za
Cena za
další
první
následující
hodinu
minutu

9 – 15

10,00 zł

0,16 zł

8,50 zł

0,14 zł

15 – 21

12,50 zł

0,20 zł

9,50 zł

0,15 zł

10 – 12

11,00 zł

0,18 zł

9,00 zł

0,15 zł

12 – 21

12,50 zł

0,20 zł

10,00 zł

0,16 zł

Od 15.12. do 24.12.2008
bude z technických důvodů zavřeno.
25.12.2008
26.12.2008
31.12.2008
01.01.2009

otevřeno
otevřeno
otevřeno
otevřeno

od
od
od
od

16.00
10.00
10.00
16.00

do
do
do
do

21.00
21.00
18.00
21.00

Radka Vlachová

PELLYHO DOMY
Dovolujeme si Vás informovat,
že ve dnech 29. 12. 08 – 02. 01.
2009 budou Pellyho domy
(Infocentrum a kancelář CKV)
uzavřeny.
Do příštího roku přejeme vše
nejlepší a těšíme se na setkávání
na dalších akcích, které pro Vás
budeme na rok 2009 připravovat - více se o nich dozvíte
v kulturním přehledu, který vyjde začátkem ledna.
Na listopadovém setkání kulturní komise jsme hodnotili
uplynulé pololetí a připravovali program adventních a
předvánočních akcí. Na jejich organizaci se mimo města
podílejí i další spolky nebo jednotlivci, kterým touto cestou
děkujeme za spolupráci.
Jana Rutarová, Organizační složka CKV Pellyho domy

polické náměstí, před Pellyho domy

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
Účinkují žáci ZUŠ Police nad Metují.
Skauti přivezou betlémské světýlko.
Ostrostřelci budou opět vařit tradiční nápoj - u stánku
OGP si budete moci zakoupit hrníček vyrobený
pro Vánoce 2008.

Středa 31. prosince 2008

SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP
Od 13,00 do 15,00 hod u Čertovy skály
na vás bude čekat Sarka Farka a jeho
pomocníci. Každý jde po vlastní ose.
Připraven bude čertovsky dobrej mok.
******

Středa 31. prosince 2008
19.00 hod - Masarykovo náměstí

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Občerstvení zajišťuje team
z Vražedného pobřeží.

* * * * *

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - 2. termín
Nabízíme poslední volná místa do kurzu, který se bude
konat v těchto termínech: čtvrtky 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12.
3., 19. 3., 26. 3. 2009. Závěrečná lekce s živou hudbou:
sobota 28. 3. 2009
Závazné přihlášky přijímáme v IC. Kurzovné Kč 1 000,- /
pár se platí zároveň s přihlášením.

Jaroslav Cita

PRIPŘAVUJEME NA LEDEN:
Pátek 23. ledna 2009 od 20 hod
Město Police nad Metují a Ostrostřelecká garda
polická pořádají
2. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
v Pellyho domech.
Informace o vstupném a předprodeji budou uvedeny na
plakátech.

Akce "Dental alarm"
Naše škola na Bezděkově zajišťuje během roku pro
naše děti v MŠ i školáky v rámci vzdělávacích plánů několik
akcí vedoucích k předcházení úrazům, zdravému životnímu
stylu i preventivním opatřením.
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Mezi ty osvědčené patří pro školáky výukový program
"Zdravé zuby", pro děti v MŠ beseda se členkami ČČK na
téma "Alenka stůně" a společné preventivní prohlídky u
zubního lékaře MUDr. Prázy v Machově.
Na žádost rodičů jsme letos přidali ještě jednu. Její
název je akce "Dental alarm".
Oč se jednalo? Na základě naší objednávky do školy
přijely v pátek 30.listopadu dvě studentky zubního lékařství
z Hradce Králové. Společně s dětmi si povídaly o zubním
kazu a jeho vzniku, o správném čištění zubů, které bylo
demonstrováno velkým zubním kartáček na velkých zubech.
Své povídání zpestřily prezentací zajímavých obrázků.
Nejzajímavější byl kouzelnický pokus, kdo si čistí zoubky
správně. Vybraným dětem dívky natřely zuby kouzelným
fialovým roztokem. V místech, kde zub byl špatně vyčištěn
a tvořil se zde plak, tento roztok zrůžověl. V poslední části
besedy proběhl praktický trénink čištění zubů s každým
dítětem. Při něm jsme zjistili i jak je důležité používat
vhodný zubní kartáček. Pro snazší komunikaci byly děti
rozděleny na dvě skupiny - děti z MŠ a školáci.

18.11. navštívila třídu předškoláků pí vychovatelka
Kosová s dětmi ze ŠD – děkujeme za čertíky.
Děti ze všech tříd se pečlivě připravují na návštěvu
Mikuláše a čerta a těší se na čertí nadílku. Pokud nás čert
neodnese do pekla, bude následovat správná čertí diskotéka.
Srdečně zveme rodiče a přátele školky na Vánoční
besídky, které se konají:
- středa 10.12.
14:30 třída Zvonečky
15:30 třída Kopretiny
- čtvrtek 11.12
14:30 třída Sluníčka
15:30 třída Berušky
Děti pečlivě připravují program a upečou vlastnoručně i
cukroví.
Velmi neradi se loučíme s naší dlouholetou kolegyní pí
uč. Lenkou Hornychovou, která 1.1.2009 odchází do
důchodu. Rádi bychom jí popřáli pevné zdraví; její nezdolný
elán a temperament byl pro nás všechny vždy velkým
povzbuzením. Věříme, že v případě suplování se bude ráda
vracet mezi nás.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví v roce 2009.
Kolektiv učitelek MŠ

Základní umělecká škola informuje…
Závěr roku pomalu vrcholí a my vás zveme na kulturní akce,
které jsme pro vás připravili:

• V úterý 9. prosince od 18 hodin I. Vánoční
koncert v Kolárově divadle (mladší děti)
• V pátek 12. prosince od 17 hodin Koncert Big
bandu na náchodském zámku
• V sobotu 13. prosince od 16 hodin Koncert
pěveckého sboru Studánka na Bezděkově
• V neděli 14. prosince od 18 hodin Koncert Big
bandu v broumovském divadle
• V úterý 16. prosince od 18 hodin II. Vánoční
koncert v Kolárově divadle (starší děti)
• V pátek 19. prosince od 18 hodin Koncert Small
Bandu ve Velkých Petrovicích
• V úterý 23. prosince v 19 hodin Předvánoční
vytrubování na náměstí
• V úterý 23. prosince ve 24 hodin Dlouhonoční
zpěvy a vytrubování v kapli na Hvězdě

Concerto Bohemia 2008
Koncert vítězů v televizi!

Dětem se povídání líbilo a věříme, že si správný postup
při čištění zubů budou dlouho pamatovat.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky
V měsíci listopadu se obě budovy naší MŠ proměnily
v domov spousty krásných podzimních dráčků, které děti
vyráběly s pomocí rodičů – ve třídě Berušek v rámci
výtvarné dílny Drakiáda, ve třídách Sluníček a Zvonečků
v rámci tématu Ježeček Bodlinka a dráček Mráček. Rodičům
děkujeme tímto za spolupráci.

V sobotu 15. listopadu proběhl v paláci na Žofíně
Koncert vítězů již 17. ročníku rozhlasové soutěže orchestrů
uměleckých škol a konzervatoří CONCERTO BOHEMIA
2008. Celý koncert byl přenášen Českým rozhlasem
v přímém přenosu na stanici Vltava a zaznamenávala ho
také Česká televize. Ta tento koncert uvede v předvánočním
čase v sobotu 20. prosince ve 20 hodin na ČT2. A protože i
letos se do vítězného finále probojoval jeden z našich
orchestrů – Dětský komorní orchestr pod vedením Michaely
Michalové – srdečně vás zveme v tento čas k televizním
obrazovkám, abyste shlédli nejen umělecké výkony mladých
muzikantů, ale i malé překvapení v podobě netradiční
reportáže, kterou štáb České televize natočil u nás v Polici…
ZUŠ
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Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Polická univerzita volného času pokračovala mimořádně
v Kolárově divadle, kde se posluchačům ve středu 12. listopadu
představili architekti Doc. Jiří T. Kotalík a Ing. David Vávra.
Jejich přednáška nesla název Nejen o šumných městech, jako
narážka na televizní pořad Šumná města, ve kterém vystupuje
v hlavní roli druhý jmenovaný. Po obvyklém hudebním úvodu,
ve kterém pan ředitel Bořek uvedl Kytarový soubor pod
vedením pana učitele Tomáše Ševců, přivítala však paní
starostka Mgr. Ida Seidlmanová na pódiu pouze Doc. Kotalíka,
který do Police dorazil s použitím hromadné dopravy a
současně omluvila zpoždění Ing. Vávry, který cestu, na kterou
se vydal po vlastní ose zřejmě poněkud podcenil a v době
zahájení se nacházel údajně někde v okolí Rtyně.
Nicméně pan Doc. Kotalík se pohotově a ochotně ujal slova
a přednášku zahájil sám. V úvodní části na sebe prozradil, že je
malostranský rodák a že tedy možná historický ráz této čtvrti
ovlivnil i jeho pozdější zájem o architekturu a umění. Přesto on
sám považuje za zlom ve svém životě cesty do Paříže a Říma,
které podnikl se svým otcem, kde kromě poznávání známých
staveb navštívili i četné umělecké galerie. Tím bylo o jeho
budoucí profesi rozhodnuto a po příslušných studiích se stává
nejen učitelem na Akademii výtvarných umění, ale i předním
odborníkem v oblastech dějin umění, historie architektury a
ochrany kulturního dědictví. Jako začínající učitel na Akademii
výtvarných umění se zde také setkává se svým žákem a později
spolupracovníkem a přítelem, Davidem Vávrou. Po tomto
stručném curriculum vitae, se v další části věnoval Doc. Kotalík
již jen architektuře a dějinám architektury. Své vyprávění
samozřejmě zaměřil především na oblast Broumovska a stavby
související s expanzí Břevnovského kláštera do této oblasti.
Posluchači se dověděli mnoho zajímavostí o stavitelích
Kryštofu Dienzenhoferovi a jeho synovi Kiliánu Ignáci nebo o
Janu Santinim – Aichlovi, o stavbách, které postavili a které
dodnes obdivujeme, ale také např. o tom, jakým způsobem se
v oněch dobách kostely stavěly, jak byli obyvatelé obcí
některými kláštery zainteresováni na jejich stavbě apod.
Posléze do Kolárova divadla dorazil i Ing. Vávra a
přednáškový monolog se celkem nenápadně přeměnil na
neformální dialog dvou odborníků na architekturu a umění
vůbec. Po iniciativě z řad publika přišla na přetřes řada otázek
od Kaplického knihovny, přes barevné řešení fasád na polickém
náměstí až po „architekturu“ polického Penny marketu a jeho
okolí a výstavbu super- a hypermarketů vůbec. Jako třešničku
na dortu shlédli na konci přítomní v předpremiéře další díl
seriálu Šumná města, tentokrát z České Kanady. Na úplný
závěr paní starostka oběma hostům za jejich vystoupení
poděkovala a předala malé pozornosti. Za to pak na oplátku
poděkoval Ing. Vávra a rozloučil se se všemi přítomnými
sympatickými přáním, aby, jak řekl doslova, Police a zdejší
krásná krajina byly ušetřeny kolon autobusů s turisty a zůstal
zde tak zachován onen romantický klid. Kéž jeho přání je
vyslyšeno!
Poslední akce podzimní části 8. ročníku PUVČ se konala ve
středu 26. listopadu opět ve společenském sále Pellyho domů.
Zahájení patřilo samozřejmě muzikantům. A jestliže nám
ředitel Lubor Bořek v loňském roce představil ne zcela
obvyklou skupinu nástrojů – kontrabasové trio, letos tuto
skupinu nástrojů vylepšil o další kontrabas a k trojici Anička
Blažková, Dagmar Bořková, Linda Sáričková se připojil se
svým nástrojem i on sám. Tento Kontrabasový kvartet se pak
posluchačům předvedl ve třech skladbách a za svůj výkon byl
po zásluze odměněn potleskem.
Zbývající část odpoledne patřila náchodskému pedagogovi
prof. Aleši Fettersovi, kterého posluchači PUVČ poznali již
v 1. ročníku, kdy jim v jedné z prvních lekcí přiblížil život a

dílo jednoho z velikánů našeho kraje – Karla Čapka. Jako
námět pro svou letošní přednášku si zvolil opět Karla Čapka,
jehož sedmdesáté výročí úmrtí si připomeneme letos o
Vánocích. Tentokrát se však zaměřil na jediný, bohužel také
poslední rok života tohoto velkého spisovatele, dramatika, ale
především humanisty, na rok 1938, který byl rokem tragickým
nejen pro něj, ale tragicky poznamenal celou tehdejší
Československou republiku a její obyvatele a zapsal se tak do
seznamu oněch nechvalně proslulých „osmičkových“ letopočtů.
Karla Čapka nenechávají v klidu probíhající ozbrojené
konflikty – občanská válka ve Španělsku, japonská invaze do
Číny, s obavami sleduje i nebezpečí šířící se z fašistického
Německa a tyto obavy se pochopitelně odrážejí i v jeho dílech,
např. románu Válka s mloky (1936), dramatu Bílá nemoc
(1937) nebo právě v roce 1938 ve Stavovském divadle
premiérově uvedeném dramatu Matka. V roce 1938 pak svou
aktivitu dále stupňuje, pracuje na svém románu Život a dílo
skladatele Foltýna (tento román již, bohužel, dokončit nestihl),
ale hlavně se věnuje činnosti novinářské, píše do Lidových
novin aforismy, sloupky, apokryfy, vyzývá k dorozumění mezi
Německem a Československem, reaguje na stupňující se
nároky henleinovců v Sudetech, ale také burcuje vlastní národ,
aby se nevzdával a před násilím neustupoval. Tak např. vychází
v Lidových novinách 18. září jeho Epištola k sudetským
Němcům, kde přímo sugestivně klade otázku, zda chtějí válku
nebo mír, v dalším článku Modlitba tohoto večera uveřejněném
22. září pak v úvodu píše: Bože, který jsi stvořil tuto krásnou
zemi, Ty vidíš naši bolest a zklamání; Tobě nemusíme říkat, jak
nám je a jak jsou skloněny naše hlavy. Ne hanbou; my se
nemáme zač stydět…, aby v závěru vyslovil přesvědčení, že:
Nikdy nebude malým národ, který se nedá zviklat ve své víře
v budoucnost a v práci pro své lepší příští. Poslední článek
Karla Čapka vycházející v Lidových novinách je vlastně
nostalgickými vzpomínkami na jeho cesty po Evropě. A je
ironií osudu, že tento článek, který již svým názvem Pozdravy a
také celkovou náladou vyznívající jako loučení, vychází právě
25. prosince, tedy v den, kdy tento velký spisovatel a velký
člověk z tohoto světa odchází.
Kromě činnosti spisovatelské či novinářské se Karel Čapek
zapojuje v této době i do dalších aktivit, v rozhlasovém projevu
vyzývá občany německé národnosti k dorozumění, jedná za
přítomnosti Ferdinanda Peroutky s německým velvyslancem,
později také s maďarským poslancem Esterházyim a aktivně
vystupuje rovněž při 16. mezinárodním kongresu PEN klubů,
který se koná v Praze (velice výmluvná je neúčast zástupců
z Německa a Sovětského svazu na tomto kongresu). A tak jistě
zcela po zásluze Louis Aragon jménem 11 francouzských
spisovatelů podává v tomto roce návrh na udělení Nobelovy
ceny právě Karlu Čapkovi. To vše a mnoho dalšího se
posluchači dověděli na přednášce pana prof. Fetterse, který své
vyprávění doplnil citacemi z Čapkových článků, ale také
několika ukázkami z anonymních a často vulgárních dopisů,
které Karel Čapek dostával jako odezvu na své články a
postoje.
Na závěrečné akci PUVČ došlo i k předání
absolventských osvědčení posluchačům a odměnění hlavních
organizátorů květinovými pozornostmi. Na závěr nezbývá než
popřát všem účastníkům radostné Vánoce a do nového roku
hlavně pevné zdraví.
P.S.: A abych nezapomněl, v rámci svého loňského slibu
pečovat o tělesnou kondici posluchačů PUVČ, připomínám, že
právě v období konce roku, kdy se až nemírně holduje dobrému
jídlu a dobrému moku, silvestrovská pěkná procházka tichou,
zasněženou krajinou (doufejme, že sv. Petr nebude proti)
k Čertově skále je tím nejlepším, co pro své tělo i duši můžeme
o Vánocích udělat. Na shledanou!
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ
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K 30.11.2008 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4274 obyvatel.

JUBILEA
V listopadu 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Alena Rokytenská
75 let
pan Miloslav Krbec
pan Zdeněk Umlauf
pan Václav Řehák
pan Josef Nentvich
paní Irena Ježková
pan Josef Berka
paní Zdeňka Suchánková
80 let
pan Vladimír Seidl
pan Rudolf Janek
paní Marcela Černá
paní Eva Sudková
85 let
pan Jindřich Sudek
paní Milada Klimešová
paní Emilie Králová

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

SŇATKY
Listopad nám přinesl letošní poslední svatby.
 7.11. nepřejí si být jmenováni
 8.11. Jiří Bouček a Kateřina Pohlová
 8.11. Václav Cymbrovič a Adéla Hamplová
Od 10.11. probíhá v obřadní síni menší rekonstrukce, proto
jsme případné zájemce museli odkázat na jiný úřad, případně
jsme si domluvili pozdější termín. V prosinci proběhne jedna
církevní svatba a pak se již budeme těšit na svatební nadílku
v příštím roce.

Václav Cymbrovič a Adéla Hamplová

Jiří Bouček a Kateřina Pohlová

STŘÍBRNÝ PODVEČER
V pátek 7.listopadu jsme v obřadní síni přijali tři
manželské páry a připomněli jsme si s nimi pěkné výročí 25 let od uzavření manželství. Naše pozvání přijali jaroslav
a Eva Ceralovi ze Žďáru nad Metují, Jan a Zuzana
Hoffmannovi z Náchoda a Jiří a Miloslava Ducháčovi
z Police nad Metují.
Všem párům přejeme i nadále pevné a šťastné
manželství.
V prosinci skončí platnost občanských průkazů
vydaných do konce roku 2003.
Pozor: jedná se o občanské průkazy BEZ strojově čitelných
údajů a neplatí pro občany narozené před rokem 1936.
Při jakýchkoli pochybnostech se přijďte poradit na matriku
MěÚ v Polici nad Metují.

Vzpomínka
4. prosince 2008 tomu bude již 25 let, co nás navždy
opustil Zbyněk Prokop a 5. prosince 2008 již 4 roky co
odešla jeho manželka Zdena Prokopová.
Stále vzpomínám.

dcera Zdena Krtičková

23

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří projevili svou
spoluúčast nad ztrátou manžela Josefa Ptáčka, písemně nebo
podáním ruky.
Irena Ptáčková a syn

7.
8.
9.

Obklopte se tím, co milujete
Dbejte na svoje zdraví
Nepodnikejte výlety s pocitem viny. Choďte na výlet do
nákupního centra
10. Povězte lidem, že je máte rádi, že je milujete při každé
příležitosti

Seniorské aktuality
Sněží, sněží, mráz kolem běží. Takový byl 24. listopad,
den setkání Senior klubu Ostaš v Pellyho domech. A že
nebylo ledajaké. V úvodu předsedkyně H. Pivoňková
obdivovala seniory jak omládli, díky těm čajíčkům.
Zajímavé je, že ona je nekonzumovala a i tak vyhlíží skvěle.
Její manžel František jí zřejmě přečetl inspiraci na dnes a
celý příští rok 2009. I vám bude dopřáno, ale až v závěru
„Jak zůstat mladým“ Ze Suchého Dolu přišla milá návštěva.
Pan ing. J. Tér s manželkou a přáteli a ti nám přivezli
překrásné záběry z okolní přírody našeho tolik opěvovaného
koutku východních Čech, ale i sousedského příhraničního
Polska. A nejen obrázky přes počítačovou techniku, také
anketu. 42 otázek k probíhajícím obrazům se čtyřmi
volbami. Mylně jsme se domnívali, jací jsme znalci. Chyba
lávky. Pan ing. zaměnil některá pojmenování, aby nás zmátl.
To se mu opravdu povedlo. Nápověda se „trestala“ pouze
syčením – pssst!!!! V době školní docházky nás jeden pan
učitel cepoval stále se opakující frází: „Děvčata, děvčata,
jste jako malí kluci!“ Nezapomenutelné. Tak toho jsme se
tady coby senioři nedočkali. Vyhodnocení od
nezkorumpované a neúplatné poroty dopadlo následovně.
Nejlepší: pí Šturmová, p. J. Seifert, p. ing. Eichler, pí
Bártová, pí Svobodová, manželé M. a J. Erbrovi, Ivana
Richterová a čestné místo na konci B. Rubáčková. Ceny
hodnotné, nástěnný kalendář z dílny pana L. Jenky, kniha
„Průvodce po hostincích“ dílo p. M. Pichla a čepička
BEKOVKA slušela nejvíce Bedře. Ať jí provází cestami,
které zná a i těmi, na které se teprve vydá. Blahopřejeme
každému, ať dopadl, jak dopadl. U našeho stolu se také
žádný fenomén nenašel, a že jsme toho naběhali všichni až,
až. Díky Suchodolákům a byli to oni, kteří osvěžili naše
vzpomínky na léta, která severák odfoukal už hodně daleko
a mohli jsme se vzhledem k bolavým kyčlím, kolenům a
jiným nepřátelům seniorského věku, alespoň přiblížit tu
krásnou přírodu a mile se pokochat
My se setkáme 17. 12. s drobným dárečkem do vánoční
tomboly a také s veselou náladou, vždyť už „Vánoce,
Vánoce přicházejí“.
Anketní otázky – dotazník mnozí vyplnili na místě,
pozvání od pí starostky na Hovory s radnicí přijali a rádi je
navštíví. My děkujeme pí Zhánělové, která o nás informuje
na webových stránkách. Mějte se adventně a držte se
desatera. Jak zůstat mladým!
1. Zahoďte nepodstatné číslovky – věk, váha a výška
2. Ponechte si jen pár veselých přátel
3. Neustále se učte
4. Těšte se z jednoduchých věcí
5. Často se smějte, dlouho a nahlas. Smějte se, dokud
nebudete lapat po dechu.
6. Případné slzy – dají se vydržet, zarmoutí a zmizí.

Nejúspěšnější soutěžící.

Naše Řídící a Ing. Tér, který soutěž připravil.
Najdete nás na www.meu-police.cz záložka sport a
volný čas.
Hana Krejčová

Filatelistický kroužek informuje
Z posledních známek v roce 2008
Už ve 14. století si lidé navzájem přáli během vánočních
svátků vše dobré a obdarovávali se. Česká pošta pro nás již
řadu let vydává krásné známky s vánoční tematikou, které
můžeme použít k posílání svých vánočních pozdravů:
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Třebechovický betlém
Světově proslulý mechanický Proboštův betlém je
dlouhý 7 m, 3,2 m široký, 1,8 m vysoký a má přes 2000
vyřezávaných dílů. Mnohé figurky mají podobu
Proboštových sousedů. Jsou vysoké 10 – 15 cm a zachycují
známé biblické výjevy zasazené do života českého městečka
konce 19. Století. 51 figurek provádí pohyb při práci, 120 se
pohybuje na pásech, 180 je bez pohybu a dalších 1500
představuje zvířata, stromy, stavby apod. Betlém je
netypický tím, že zobrazuje nejen Kristovo narození, ale i
další fáze jeho života až do Zmrtvýchvstání.

snáší přepravu a v ledničce vydrží řadu dní. K jídlu se
nejlépe hodí mladé plodnice, které jsou vynikající
v sladkokyselém nálevu nebo do křupava opečené na
vymaštěné pánvi, ale výborné jsou i v polévce nebo pod
maso. Větší klobouky bývají tuhé, můžeme je však rozemlít,
udusit a upravit jako karbanátky.
Hlíva na jehle
250g hub
1 vejce
150g tvrdého sýra
100g salámu
2 lžíce hladké mouky
4 lžíce mléka
70g oleje
Sůl, pepř
Kloboučky hlívy očistíme, povaříme ve slané vodě,
pokrájíme na větší kousky, osolíme a opepříme. Na jehlu
střídavě navlékáme hlívu, sýr a salám. Plnou jehlu obalíme
v těstíčku z mléka, mouky a vejce a osmažíme v rozehřátém
tuku dozlatova. Podáváme teplé se zeleninovou oblohou a
brambory.
Na plácku před čerpací stanicí KM - PRONA v Polici
nad Metují bylo minulý měsíc zmapováno 24 druhů hub.
Jedná se o raritu výskytu, kde se na tak malém prostoru
nalezlo takové množství hub.
připravila Zdeňka Fatková

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

KOMETY A HVĚZDY

Rytcem aršíku je Jaroslav Tvrdoň.
Stanislav Plachta

Mykologické okénko

GGG

Přestože hub v lese bylo letos poměrně málo, na
Broumovsku rostly až do prvního sněhu. V polovině
listopadu na Pasách ještě rostly hřiby kováře, podhříbky,
pravé hřiby i křemenáče. To vše bylo promícháno typicky
zimními houbami, jako jsou čirůvky, strmělky a především
hlíva ústřičná, která se v jednom týdnu našla na čtyřech
místech, bohužel přímo u silnice, proto nebyla vhodná
k jídlu, ale potěšila alespoň oko.
Hlíva ústřičná (pleurotus ostreatus) je vynikající jedlá a
hlavně léčivá houba, která u nás roste celkem hojně. Dá se
pěstovat doma, jak na slámě, tak i na dřevě nějakého špalku
od listnáče. Pokud máte rádi zimní procházky parkem či
lesem a není zrovna metr sněhu, můžete ji nalézt. Roste na
pařezech, na padlých kmenech a někdy i vysoko v korunách
listnatých stromů, ne na zemi. Hlívu poznáme podle
masitého šedého klobouku, může být i do modra či dohněda.
Na spodní straně klobouku jsou bělavé lupeny, sbíhající se
na kratičký výstředný třeň. Okraj klobouku bývá v mládí
nápadně podvinutý. Hlíva připomíná mušli bokem přirostlou
ke dřevu. Roste ve víceposchoďových trsech, příjemně voní.
Dužnina je tuhá, bělavá a neměnlivá, takže houba dobře

K sepsání prosincového astronomického příspěvku mne
inspirovaly dotazy mých známých… Tak co? Kdy bude
vidět nějaká kometa? Otázky na komety každoročně
přicházejí právě v předvánoční době. Komety a hvězdy jsou
chápány jako určitý „symbol“ krásného období, které na
závěr každého roku prožíváme. Jak ale spolu souvisí kometa
a vánoce?
Nejstarší písemné záznamy o vánoční - Betlémské
hvězdě najdeme samozřejmě v Bibli, evangeliu podle
Matouše (Mt2,1-10). Ano, je zde zmiňována hvězda, nikoliv
kometa! Hvězda se stala oním „navigačním bodem“,
určujícím místo, kde se lidem narodil Spasitel. Na hvězdu
upozornili „mudrci od východu“ (Mt2,1) samotného krále
Heroda. Lze předpokládat, že tito „mudrci z východu“ (jak
biblické označení napovídá), byli vzdělaní lidé, věděli co
vlastně na obloze pozorují a pochopili mimořádnost
Betlémské události i samotného nebeského (kosmického)
úkazu.
Na starých obrazech, které zachycují Betlémskou
událost, uvidíme většinou prostou zářící hvězdu. Naproti
tomu známý nástěnný obraz slavného malíře Giotta
zachycuje „Klanění mudrců“ před narozeným Spasitelem i
s věrným vyobrazením skutečné komety. Obě varianty, tedy
budˇ hvězdu nebo skutečnou kometu používali i lidoví
tvůrci Betlémů. Je třeba vzpomenout i na občas používané
odlišné zobrazení Betlémské hvězdy s několika
prodlouženými světelnými paprsky, které osvětlují jesličky s
narozeným Ježíškem. A právě v tomto případě je možné
Betlémskou hvězdu mylně pokládat za kometu.
Na počest malíře Giotta byla pojmenována evropská
kosmická sonda, která v roce 1986 zkoumala jádro
Halleyovy komety.
Není třeba se zde podrobně zabývat otázkou hvězda či
kometa. Zastánci obou názorů většinou argumentují
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pádnými důkazy. Ten podstatný význam vánoc nám k naší
škodě často uniká…
Na závěr si popřejme krásné, spokojené a klidné vánoce
ve společnosti našich nejbližších. Do nového roku
především pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů. Všem
příznivcům astronomie též jasnou oblohu v nadcházejícím
Mezinárodním roce astronomie!!!

znalostmi a vysvětlovat, co to je a jak to funguje.
S úspěchem se setkala i expozice hlavolamů zapůjčená z IQ
parku Babylon v Liberci. Buňky šedé kůry mozkové zde
trápilo množství návštěvníků a to nejen mladých, ale i
zástupci generace nejstarších návštěvníků seděli s hlavou
v dlaních a mudrovali, jak to vlastně patří. Součástí výstavy
byla i návštěva muzea Merkuru, kde stoly se součástkami a
možností něco si sestavit byly neustále obsazeny a tatínkové
i maminky s dětmi stále něco montovali. Výpravám školních
dětí byla umožněna i exkurze do samotné výroby Merkuru a
také do firmy Microtherm. To bylo oproti minulému ročníku
zajímavé rozšíření nabídky a využily jí všechny školy. To
však znamenalo, že pracovníci obou firem měli plné ruce ( a
také pusy) práce a patří jim opravdu velké poděkování za
tuto službu. Vždyť přijelo na 1600 žáků z téměř 30 škol
nejen z okolí, ale třeba i z Hradce Králové, Rychnova,
Dvora Králové a dalších míst Královéhradeckého kraje.

Zákryt Venuše Měsícem dne 1. 12. jsme z důvodu
nepříznivého počasí bohužel neviděli. K zákrytu mělo dojít
v 17 h 12 min. Skulinou mezi mraky jsem v 16 h 18 min
zahlédl těsné přiblížení všech 3 těles, tedy Měsíce, Venuše i
Jupitera. Toto seskupení se mi podařilo vyfotografovat
krajně neastronomickou technikou – mobilním telefonem
SE! V okamžiku vlastního zákrytu však bylo beznadějně
zataženo. Tak snad někdy příště…
Pohledy do vesmíru
SLUNCE 21. prosince ve 13 hodin 3 minuty SEČ
vstupuje do znamení Kozoroha. Nastává zimní
slunovrat, začátek astronomické zimy.
V prosinci se den zkrátí o 20 minut. Na konci
měsíce bude den již o 4 minuty delší.
MĚSÍC
5. v první čtvrti, 12. v úplňku, 19. v poslední
čtvrti, 27 v novu,
MERKUR na konci měsíce nízko na večerní obloze,
VENUŠE na večerní obloze nad jihozápadním obzorem,
MARS
nepozorovatelný,
JUPITER nízko na večerní obloze v souhvězdí Střelce,
SATURN ve druhé polovině noci v souhvězdí Lva,
URAN
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Technikou k rozvoji
Tak se jmenovala výstava, kterou ve dnech 14. – 20.
listopadu pořádalo Muzeum Merkuru ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou a městem Police nad
Metují v Pellyho domech a v prostorách muzea Merkuru.
Cílem výstavy bylo probudit v návštěvnících, zejména těch
dětských, zájem o techniku a technické obory, dát jim
inspiraci pro jejich volný čas. K vidění byla velká i malá
kolejiště železničních modelářů velmi důmyslně a pečlivě
vybudovaná, rozsáhlá sbírka modelů parních strojů, ale také
modely leteckých modelářů z Broumova nebo ukázky
papírových modelů měst. Na výstavě se prezentovaly i
střední školy. Nejzajímavější a nejrozsáhlejší prezentaci měl
Hronovský COP. Bohužel provozovaný jen v době školních
dní. Malou, ale zato hodně okupovanou expozici měla
střední průmyslová škola z Hradce Králové, která kromě
krásných kovářských prací svých žáků instalovala i modely
čerpadel, s jejichž kličkami točili snad všichni návštěvníci.
A dědečkové a tatínkové měli možnost pochlubit se svými

Za těch sedm dní navštívilo výstavu více než 4 000
návštěvníků. Mnozí z nich se pochvalně a s určitou dávkou
závisti vyjadřovali o samotném prostředí Pellyho domů,
mnozí také oceňovali neustálou aktivitu a dění v Polici. To
potěšilo.
Poznatky z výstavy, zejména zájem o ty části výstavy,
kde si mohli návštěvníci sami něco vyzkoušet či vytvořit,
pravděpodobně ovlivní podobu výstavy příštího roku. Měla
by být více aktivní, tedy měla by dát návštěvníkům více
možností něco si vyzkoušet, poznávat, jak co funguje apod.
Znamená to již nyní nejen shánět hotové exponáty z různých
jiných expozic, ale také vymýšlet a vyrábět nové zajímavé
exponáty. Některé střední školy i firmy již přislíbily
spolupráci. Tak se máme na co těšit.

Josef Hejnyš
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Předvánoční zprávy z domova
důchodců.
Vánoce klepou na dveře, je čas adventu, nastává nejen
doba shonu, ale i doba očekávání, setkávání, splněných
přání, vůně jehličí a cukroví. Konec roku je i dobou
bilancování, co vše jsme udělali, neudělali nebo mohli
udělat, mnozí z nás si dávají různá předsevzetí.
Všichni se jistě těšíme na Vánoce. Nejinak je tomu i
v našem domově. Obyvatelé žijí přípravou Vánoc již mnoho
týdnů dopředu. Většinu času jsme strávili výrobou předmětů
a dárků na vánoční výstavu a k výzdobě domova.
Mezitím nám zbyl i čas na jiné aktivity. Velmi zajímavé
bylo promítání paní Ivany Richterové o její cestě po
Spojených státech amerických.
Také podzimní setkání v Domově důchodců v České
Skalici se nám velice líbilo. Nezapomněli jsme ani na oslavu
narozenin našich spolubydlících.
V listopadu nám přišly zazpívat děti z Mateřské školy
v Polici nad Metují a v prosinci nám zahráli a zazpívali
členové kytarového orchestru ze základní umělecké školy.
Všem moc děkujeme za krásné chvíle a vystoupení.
Ve čtvrtek 27. 11. se v našem domově konala již tradiční
vánoční výstava. Setkala se s velkým zájmem polické
veřejnosti, příbuzných a přátel i obyvatel z okolních
domovů. Všechny vystavené věci se moc líbily a my
děkujeme všem, kteří naši výstavu navštívili. Hned vzápětí
2. 12. jsme využili milého pozvání domova s pečovatelskou
službou ke společnému výletu na zámek Hrádek u Nechanic.
Viděli jsme krásné vánočně vyzdobené
komnaty,
slavnostně prostřené stoly, vše bylo přichystané na příjezd
panstva. Ochutnali jsme i punč, který nás v chladném počasí
zahřál. Děkujeme za pozvání.
Mikuláš s čertem a andělem zavítali do našeho domova
již 4. 12., a protože jsme nezlobili, tak nám i něco nadělil.
K tanci i poslechu nám potom zahrál pan Langer
s manželkou a i oni přispěli k té pravé „čertovské“ náladě.
Moc děkujeme.
Do Vánoc nás ještě navštíví děti z Mateřských škol
z Bukovice a z Police se svým vystoupením a 22. 12.
budeme všichni společně slavit Štědrý den.
Z receptů našich babiček jsme Vám tentokrát vybrali
recept na kyselo. Kyselo je tradičním krkonošským jídlem a
mnoho lidí dnes již jeho přípravu nezná nebo ani neví, jak
jej uvařit:
Budete potřebovat:
houby čerstvé, nebo sušené (ty je nutno předem
namočit, nejlépe přes noc); asi 4 brambory; kvas (též
předem namočit do vody); 3 - 4 vejce; cibuli; máslo; sůl;
kmín - kyselo je možno vylepšit vegetou nebo kostkou
zeleninového či masového bujónu; mléko
Dáme společně vařit houby a brambory nakrájené na
kostky, přidáme sůl, kmín, vegetu, když jsou brambory
měkké, přilijeme (přes sítko) rozmíchaný kvas a na mírném
ohni za občasného míchání provaříme. Mezi tím osmažíme
na másle cibuli, na kterou rozklepneme vejce, osolíme,
usmažíme a přidáme do polévky.
Pokud je kyselo moc kyselé zjemníme ho trochou mléka.

Babičky dříve někdy vařily brambory zvlášť ve slupce a
přidávaly je oloupané a rozmačkané až přímo do talíře
s kyselem. Dobrou chuť.
Přejeme nejen všem čtenářům Polického měsíčníku, ale i
všem spoluobčanům, sponzorům a našim příznivcům
šťastné a veselé Vánoce a v novém roce pevné zdraví, hodně
spokojenosti a úspěchů. Zároveň děkujeme za celoroční
přízeň a pomoc. Těšíme se další spolupráci v roce 2009.
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

Informace o novém domově
důchodců v Polici nad Metují
Jsem si vědoma, že čas letí a polická veřejnost
z informací veřejných informačních prostředků ví a čeká,
kdy se opravdu zahájí přístavba a rekonstrukce stávajícího
Domova důchodců Police nad Metují. Na mne i na
zaměstnance DD stále častěji směřují dotazy klientů i
veřejnosti, proč ještě nemáme zahájenou stavbu.
Naše úsilí, jehož kořeny se datují k prosinci roku 2004,
kdy jsme s naším zřizovatelem a projektantem
vyhodnocovali efektivnost stavby, zásadním způsobem
zkomplikovala skutečnost, že naši sousedé, kteří byli
vedlejšími účastníky správních řízení o umístění a povolení
stavby, podali odvolání jak proti územnímu rozhodnutí, tak
proti následně vydanému stavebnímu povolení.
Je třeba objektivně uznat, že pracovníci stavebního úřadu
na našem městském úřadě jsou fundovanými odborníky,
neboť jak územní rozhodnutí o umístění stavby, tak stavební
povolení byla v odvolacím řízení přezkoumána odvolacím
orgánem, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
přičemž tento neshledal v postupu stavebního úřadu žádná
zásadní pochybení a obě rozhodnutí stran zákonnosti
potvrdil. Proti územnímu rozhodnutí se pak naši sousedé
pokoušeli brojit žalobou podanou správnímu soudu (Krajský
soud v Hradci Králové). Nicméně rozhodnutím tohoto soudu
byla platnost rozhodnutí odvolacího orgánu potvrzena,
přičemž tím byla schválena i zákonnost územního
rozhodnutí.
Této správně-soudní anabázi předcházela společná
jednání mezi veřejností, pracovníky stavebního úřadu,
projektantem a zřizovatelem DD, kdy jsme se snažili všem
(tedy i účastníkům řízení) vysvětlit celý navržený projekt
z hlediska ekonomie, efektivity a funkčnosti (náklady
stavby, náklady na provoz, překonávání vzdáleností klientů i
ošetřujícího personálu).
Projekt je vypracován tak, aby vyhovoval nejen
budoucím provozním potřebám, potřebám klientů, ale
splňuji veškeré technické normy, přičemž toto vše je silným
předpokladem toho, aby byla realizována stavba, ve které
bude vytvořeno důstojné vyhovující prostředí odpovídající
technickým standardům pro kvalitu poskytovaných
sociálních služeb. V rámci stavby byla provedena řada
studií, kterými bylo prokázáno, že stavba žádným způsobem
neovlivní negativním způsobem své okolí.
Jak již bylo uvedeno výše, stavební povolení se stalo
platným (díky odvolání) až v tomto týdnu, konkrétně 1. 12.
2008. Následně, na základě právoplatného stavebního
povolení, nyní řešíme vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
MPSV. Díky vstřícnosti referenta MPSV, který danou
záležitost řeší, je již nyní zřejmé, že stavba bude zahájena
v tomto kalendářním roce (na pozemku stavby již probíhá
příprava staveniště). Zahájení stavby na konci stavební
sezony je však nutné. Jsme si vědomi, že nastávající zima
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není pro začátek stavby vhodná, a že to přinese jisté
problémy našim blízkým i vzdálenějším sousedům, ale
nikdo neví, co by se mohlo stát příští rok s financemi, které
byly pro naši stavbu v letošním rozpočtu zajištěny!
Dodavatelem stavby je firma KOBLA – Pečky. Náklady
celé investiční akce byly po vypracování detailního rozpočtu
odhadnuty na 95.925.000 Kč. Na financování stavby se
podílí částkou 48.700.000 Kč MPSV a částkou 47.225.000
Kč náš zřizovatel (Královéhradecký kraj). Další náklady
neinvestičního charakteru (vybavení) v částce 3.106.000 Kč
budou hrazeny také naším zřizovatelem.
Z důvodů, že přípravná fáze stavby probíhala díky
obstrukčnímu jednání některých účastníků řízení zdlouhavě,
došlo díky působení inflace a navýšení DPH z 5 % na 9 %
k navýšení ceny stavby. Díky tomu musely být z akce
vyjmuty parkové úpravy a stavební práce na hospodářské
budově (parametry nákladů na l lůžko dané MPSV
odpovídají částce 1.500.000 Kč).
Nový, dlouze již očekávaný domov důchodců, bude mít
kapacitu 64 lůžek. Nejprve bude postavena přístavba o
kapacitě 45 lůžek, klienti budou přestěhování do nového, a
pak bude zrekonstruována stará budova, kde vznikne
z původních 42 lůžek 19 lůžek. Každý pokoj bude vybaven
sociálním zařízením, chodbičku, potřebnou plochou pro
bydlení a nábytkem s ohledem na potřebnost klientů.
Složení pokojů bude: 20 pokojů jednolůžkových, 19
dvoulůžkových a 2 třílůžkové pro imobilní klienty.
Děkuji všem, kteří se podíleli na všech přípravných
pracích, které byly potřebné pro zahájení stavby. Hlavně
nechť se dílu daří, aby splnilo očekávání nás všech!
Závěrem bych chtěla vyzvat všechny klienty,
zaměstnance, sousedy, a vlastně i veřejnost, aby výstavbu
přijali se vším, co bude její průběh přinášet. Realizovat
takovou akci za nepřetržitého provozu bude cesta opravdu
trnitá. Proto Vás prosím o pochopení, toleranci, všímavost,
o to, abyste – coby účastníci silničního provozu, nebo
chodci – dbali v okolí stavby zvýšené opatrnosti, přičemž
Vám předem za pochopení, shovívavost a toleranci děkuji.
Největší odměnou pro nás pro všechny bude hezké
prostředí, které je lidsky důstojné, odpovídající potřebám,
které si zaslouží klienti i pečující personál.
Věra Kašíková - ředitelka DD

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem měla taneční nervy
Když jsme připravovali nový program v MaMiNě a
domluvili jsme i kroužek Tanečky pro nejmenší, hned jsem
si říkala, že to bude skvělé vyžití pro tu moji Verunku.
Kroužku se s nadšením ujala Lada Černohorská, která
aktivně absolvovala semináře, vymyslela super náplň,
přihlášky narůstaly, tak jsme to mohli rozjet.
V popisu programu stojí, že je pro děti, které baví
tancování a hlavně, že předpokladem je částečná
samostatnost dítěte a chuť učit se. Verčus se sice hýbe ráda
a se značnou mírou nadšení, ale jen doma. Na žádné
mediální provokace moc není. Hlavně nemá ráda nové a
neznámé situace. Zasekne se a kde nic tu nic. I když na
druhou stranu – o pouti jsme díky tomu dost ušetřili rodinné
prasátko.

Mé předpoklady se vyplnily hned při prvních týdnech
tančení. Většinou stála u mě a držela se mě jak klíště psa,
zatímco ostatní děti hromadně trsaly, natřásaly se a křepčily
v rytmu klasických i moderních písní.
Tak začalo přemlouvání. Již mé první pokusy ztroskotaly
hned v zárodku: „Jestli nebudeš tancovat s dětmi, tak
půjdeme domů“ – odpověď dcery: „Tak dem“ nebo: „Víš,
co to stojí korunek?“ – „Proč?“
Vzhledem k tomu, že kroužek je v pondělí, v druhé fázi
pokusů o přemlouvání jsme začali již ve čtvrtek nebo v
pátek. A zapojila jsem celou rodinu, takže kamkoliv jsme
přišli, hned každý halekal: “Tak co, už tancuješ?“ Když už
se mi zdálo, že to slyší každou hodinu dvakrát, tak jsem
tento druh motivace zavrhla – myslím, že by to začala
nenávidět dříve, než by tam vůbec přišla.
Takže jsme nasadili fázi číslo tři a to podplácení.
Uchýlila jsem se k tomuto podlému prostředku ve značném
zoufalství, ale kupodivu to začalo nést své ovoce. Ano, sice
mě to stálo 2 lízátka a 1 čokoládku před výkonem a v rámci
motivace ještě 1 produkt čokoládové slepice s překvapením
po případném úspěšném výkonu, ale zabralo to. Verča
„pařila“ a křepčila a běhala – bylo to jak zjevení. Po každé
zatančené písničce se ke mně vrhla a volala:“Maminko, to
jsem to krásně udělala, viď? To mi pak ještě dáš to vajíčko,
viď?“
Dietáře a zastánce zdravé výživy dětí vzápětí uklidním.
Toto trvalo asi jen dva týdny a motivace byla pouze před a
po kroužku. Také bych nerada měla doma malého Ebena –
tedy Válečka.
Naše první vystupování se odehrálo velmi nedlouho po
startu kroužku. Myslela jsem si, že na naší Verču je to až
příliš brzy po tom, co se tak velmi těžce otrkávala.
Vystoupení kroužku Tanečky pro nejmenší z mateřského
centra MaMiNa (nikoliv ze spolku MaMiNa :) se konalo
v rámci oslav založení Sokola v sokolovně v Polici v neděli
23. listopadu.
Jak je o mě známo, měla jsem nervy již dva týdny
předem. Říkala jsem si, že musím zvýšit míru motivace,
takže před začátkem akce již měla Verunka slíbenou
čokoládu od babičky, od druhé babičky výše zmíněné vejce,
ode mě gumové medvídky, od tatínka lipoše atd. Krátce
řečeno při každodenní konzumaci by jí to vyšlo nejspíš až
do Velikonoc. Samozřejmě, že nakonec dostala jen to vejce,
kvůli kterému nás hnala v mrazu a slotě až do „Peňáče“.
Vystupování zvládla na jedničku, stejně jako další
statečné děti. Moje prognózy o rodinné ostudě se
nepotvrdily, takže kanálem nechodím ani já, ani ona. Mám
hřejivý pocit (ostatně asi jako každá matka), že moje dítko je
nejúžasnější na světě a jsem na ní velmi pyšná.
A naše Verunka? Ta už připravuje seznam potravin
k příležitosti dalšího případného vystupování.
PS: Ráda bych poděkovala Ladě Černohorské za
bezvadné, nápadité a naprosto bezkonkurenční vedení
Tanečků. Přeji nejen jí, ale i dětem a rodičům mnoho
dalších krásných zážitků při tomto zájmovém kroužku.
Vaše Káťa Hlávková

Program na prosinec
v Mateřském centru MaMiNa
Pravidelný dopolední program – od 9.30 – 11.30
-

Pondělí – Brumíci – pro rodiče a „již chodící“ děti
od 1 – 2 let
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-

Úterý – Miminkování – pro těhotné a rodiče s
„nechodícími“ dětmi do 1 roku
Středa – Kapříci – cvičeníčko a výtvarná dílnička pro
rodiče a děti od 2 let
Čtvrtek – Cvrčci – tanečky a písničky pro rodiče a děti
od 2 let

Doplňkový program
Babinec – vánoční ozdoby z korálků – netradičně ve
čtvrtek 11. prosince v 17 hodin
Vzhledem k přípravě stánku MC se sejdeme již ve
čtvrtek a vyrobíme si ozdobičky z korálků nejen na vánoční
stromeček. Vstupné je 30,- plus příspěvek na další materiál,
který bude zajištěn.
*************

Vánoční trhy – sobota 13. prosince dopoledne na náměstí
v Polici nad Metují
Druhý letošní stánek s prodejem výrobků, které
připravily maminky navštěvující mateřské centrum
MaMiNa, proběhne před třetí adventní nedělí. Zveme
každého, kdo by chtěl nejen podpořit naše centrum, ale i
zakoupit si něco zajímavého, zdravého, chutného nebo třeba
netradičního. Opět se na Vás budeme těšit v průchodu
vedle Večerky.
*************

Velice děkujeme všem maminkám, které se aktivně
podílely na výrobě výrobků, organizaci a realizaci stánku
MC MaMiNa na martinských a vánočních trzích.
Naše díky také putuje ke sponzorovi tohoto stánku,
kterými tento rok byly Potraviny Petr Purkert.
Za další pomoc při realizaci stánku děkujeme také Městu
Police nad Metují, Základní škole v Polici nad Metují a
Základní a Mateřské škole Suchý Důl.

Žádost o pomoc
Z důvodu odhlášení obou lektorů anglického jazyka
v MC, jak pro dospělé, tak pro děti, si Vás dovolujeme
požádat o pomoc při hledání těchto lektorů. Jedná se o
jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a
pro pokročilé a kroužek angličtiny pro nejmenší.
Samozřejmostí jsou konzultace s původními lektory.
V případě nabídek či dotazů nás kontaktujte na tel.:
777/903 029. Děkujeme.
Zároveň se velmi omlouváme přihlášeným zájemcům
o tento kurz a kroužek, že zatím nemohli být
realizovány. Děkujeme za pochopení.

Kadeřnické dny v MC MaMiNa
MC Mamina nabízí nejen svým členům a návštěvníkům,
ale i široké veřejnosti kadeřnické dny v MC. Pravidelně
každý sudý týden ve čtvrtek nabízí veškeré kadeřnické
služby dle vašeho přání včetně vlasového poradenství
kadeřnice Irena Rutarová. Nutno objednat na tel. 777/
567 984. Výhodou těchto kadeřnických dnů je, že si sebou
můžete vzít své děti, které si v MC budou hrát během
úpravy Vašich vlasů.

Vánoční svátky v Mateřském centru
Provoz Mateřského centra bude o svátcích přerušen od
pondělí 22. prosince do pátku 2. ledna. V pondělí 5. ledna se
opět těšíme na Vaši návštěvu.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

*************

Andělské svícení – sobota 20. prosince v 15 hodin
Zveme rodiny s dětmi na již tradiční andělské
odpoledne, kde nebudou chybět koledy, pohádka, tvořivé
dílny ani oblíbená spirála světla. Toto odpoledne si
připravilo Rada o.s. a zaměstnanci MC jako poděkování
rodičům a dětem za to, že nás navštěvují a podporují.
Tento program a prožitkový program Čertovský rej je
financován z programu Procter & Gamble pro mateřská
centra, který spravuje Nadace VIA.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Všem našim návštěvníkům – dětem i rodičům,
příznivcům, sponzorům, partnerům a dalším nadšencům
i všem občanům děkujeme za celoroční pomoc a
podporu. Přejeme krásné prožití svátků vánočních,
bohatého Ježíška a šťastný nový rok 2009.

PROFESOR V HLAVŇOVĚ
V minulém čísle Polického měsíčníku psal pan Miroslav
Pichl o Hanuši Wihanovi. Se jménem tohoto slavného
rodáka je velmi úzce spjato jméno jeho prvního životopisce
Bohuše Herana. Kdo vlastně byl Bohuš Heran?
Narodil se 6. února 1907 v Ústí nad Orlicí. V 9 letech se
začal učit na violoncello u učitele Mazánka a v roce 1920
nastoupil na Pražskou konzervatoř a byl přijat hned do III.
ročníku třídy Jana Buriana. V roce 1925 absolvoval SainSaënsovým d-moll koncertem za doprovodu České
filharmonie, pod taktovkou Václava Talicha. Další rok
studoval mistrovskou školu a absolvoval Dvořákovým
koncertem, opět s Českou filharmonií. Ve studiu pokračoval
ještě u Gérarda Hekkinga na pařížské konzervatoři (1926 1929). Při studiu již vystupuje jako sólista, nejprve pouze v
Československu a od roku 1928 i v Paříži. Toho roku působí
v zimní sezóně (září - duben) jako člen symfonického
orchestru ve Winterthuru ve Švýcarsku a od května do září
jako koncertní mistr Puppova koncertního orchestru v
Karlových Varech. V roce 1930 přijímá angažmá jako
koncertní mistr symfonického orchestru pražského rozhlasu,
kde působil až do roku 1953. Od tohoto roku je profesorem
violoncella na Pražské konzervatoři a od roku 1962
profesorem na JAMU v Brně, kde zároveň zastává
akademickou funkci prorektora. Při této práci stíhá ještě
koncertovat. Jako světovou premiéru uvedl několik koncertů
J. B. Foerstra, K. Háby, Iši Krejčího, E. Hradeckého,
violoncellovou Fantazii skladatelky Slávy Vránové, anebo
dokázal překrásně upravit Myslivečkovu sonátu G-dur,
kterou autor napsal pro dvě violoncella a Heran ji upravil
pro violoncello a klavír. Kromě toho ještě inicioval soutěž
mladých hudebníků "Kociánovo Ústí" v Ústí nad Orlicí. K
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jeho pedagogické práci patří jeho Violoncellová škola, podle
níž se mnozí dnešní dospělí muzikanti učili prvním
violoncellovým krůčkům. Pan profesor umírá v Praze dne 4.
5. 1968.
Začátek jeho hudební kariéry je spojen se jménem
polického rodáka Hanuše Wihana, který si všiml talentu 12ti letého chlapce a v letech 1919 - 1920 ho soukromě učil.
Byl to jeho poslední žáček.
A po válce se setkává místo Wihanova narození s
místem Heranova pobytu. Po válce se totiž spřátelil s
Václavem Hybšem st., který mu nejprve sehnal letní byt
přímo v Polici a nakonec i zprostředkoval koupi domu v
Hlavňově (dnes č. p. 88 - mluvil jsem s několika pamětníky,
kteří vzpomínali na pana profesora, hlavně na jeho neúnavné
procházky s dětmi po okolí).

ze skalnatého moře vypluje,
z červánků večer lůžko ustele si
v šedivých skalách někdo do sluje.
Když krajem kráčí bosonohá Vesna,
tu v jejích stopách bledulky se chví
a v máji včelky letí z úlu česna
v náruče květů stromů do větví.
Za tichých nocí hvězdných roj se třpytí.
když krajem dozněl hlučný světla tón,
a každá z nich jak na stříbrné niti
je zavěšený zlatý lampion.
Pod nebem modrým jako oči dětí
skřivánek stoupá stále výš a výš,
vysype trylky a pak dolů sletí
a už ho v hnědé hroudě nevidíš.
To sama rodná země zpívala ti,
že nikde v světě není tolik krás,
že co ji dáváš, to ti stokrát vrátí
a že je matkou, která živí nás...
Marie Vajsarová

Opět Concerto Bohemia a ještě
něco navíc

V prvních letech po válce tedy přijíždí Bohuš Heran do
Police a někdy v té době začíná psát Wihanův životopis. Zdá
se mi docela pravděpodobné, že pobyt v našem městě byl
jedním z impulsů pro práci na Wihanově monografii. Každý
kdo ji četl v edici "Kdo je...", anebo si přečetl věnování v
knize "Muzikantův skicář" si nemůže nevšimnout úcty a
dovolil bych si tvrdit i lásky Bohuše Herana ke svému
učiteli Hanuši Wihanovi. Ať už začal psát monografii
kdekoliv, jedno je jisté - nebýt vděčnosti posledního
soukromého žáčka, byla by dnes postava violoncellisty
Hanuše Wihana ještě zapomenutější, než je tomu teď. A
nejen za to patří Bohuši Heranovi veliký dík.
Pavel (Mazal) Frydrych

Verše z Policka
Na srazu naší třídy, ročník 1933, mi dcera Jos. Němečka,
dala verše, které našla po otci. Němečkovi bydleli nad
divadlem Dvořákova ul. 134. Nyní Jakoubek. Módní závod,
látky, měl tam, kde dnes prodává paní Marie Brodzianská.
Jeho dcera, Hana Mládková z Hronova nám dala svolení
k postupnému uveřejňování v PM.
Josef Němeček

Módní závod – Police nad Metují
Čistý, tak jako voda ze studánky je u nás v horách na
Policku vzduch.
Bouřlivý vítr mění v tiché vánky
kopců a strání zalesněný kruh.
Země si z rána do chomáčů vaty
zabalí měkce údolíček klín,
v létě tu nosí květované šaty
a v zimě hebký, bílý hermelín.
Slunce nám ráno nad hory a lesy

V sobotu, 15. listopadu, tradičně takřka v předvečer
svátečního 17. listopadu, probíhal ve Velkém sále pražského
Paláce Žofín 17. ročník Národní rozhlasové soutěže
mladých souborů a orchestrů CONCERTO BOHEMIA 08
a Poličtí byli již po deváté při tom.
Koncert vítězů, uváděný též tradičně Lukášem
Hurníkem, vysílal v 19 hod. přímým přenosem Český
rozhlas 3 – Vltava a bude na pořadu ČT 2 letos v době
vánoc, 27. prosince.
Program zahájil Dechový orchestr Junior ZUŠ Praha
10 – Hostivař řízným známým Fanfárovým pochodem F.
Zity z dob první republiky. Sympatická velká kapela ZUŠky
(do níž kdysi chodili též moji synové).
Jako druhý vystoupil Dětský komorní orchestr ZUŠ
Police nad Metují s dirigentkou Michaelou Michalovou,
věkově nejmladší soubor večera. Sinfonia pastorale D dur
(výběr) 1. Adagio – 2. Allegro méně známého barokního
skladatele Gaetana Marii Schiassiho (1698 – 1754) zazněla
líbezně a v suverénním podání. Přiznám, vedle paní učitelky
jsem poznal jen Markétu Nádvorníkovou, nicméně byli
kouzelní a byl jsem na krajany opět hrdý.
Následoval Europera Jugendorchester Liberec,
tvořený z národnostně trojčlen-ného regionu (ČR, NSR, PL)
se skladbou Paula Crestona: Concertino pro marimbu a
orchestr – 3. Lively. Pozoruhodné provedení se skvělým
výkonem sólisty na bicí nástroj marimbu, žáka liberecké
školy od Sergeje Grigorenka. Soubor Ensemble Sarabanda
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou opět přivedl zobcové flétny,
z nichž ty velké připomínaly hudební nástroje australských
domorodců - aboridžinů, s doprovodem starých strunných
nástrojů (viola da gamba apod.) a dívčím zpěvem. Přednesli
známé a milé melodie z díla Adama Václava Michny a
anonymní Estampie. Opavský studentský orchestr ZUŠ
Václava Kálika prezentoval kompozičně náročnou suitu
Z časů Holbergových: 2. Sarabanda – 3. Gavotta Edvarda
Griega. Dechový soubor Gymnázia Jana Nerudy v Praze
zahrál výběr ze Serenády Antonína Dvořáka.
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Po přestávce byl na programu Comenius – smyčcový
komorní orchestr Gymnázia Jana Nerudy v Praze
s výběrem z Divertimenta Fdur K 138 Wolfganga Amadea
Mozarta. Žánr barokní a klasicistní hudby vystřídal Big
Band Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze s džezovými
skladbami: Cole Porter/Alan Baylock – Love for sale a Fred
Sturm – Aim High. Na můj vkus dirigent J. Hála to pustil
hodně forte, takže pěkná sóla jednotlivých džezmenů a
džezmenek !! zanikala. Velký sál Žofína byl asi na tu kapelu
malý, škoda. Komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě přednesl interpretačně náročné
Divertimento (Serenáda č. 4) Bohuslava Martinů.
Svým podáním mne velmi zaujala Dechová harmonie
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
v pozoruhodné suitě W. Francise McBetha: O námořnících a
velrybách (2. Queequeeg – 3. Otec Apple – 5. Bílá velryba),
skladbě prý pro studentské univerzitní kapely. Soubor
s bohatým repertoárem nástrojů, zejména různých bicích
„cingrlátek a cingrlat“ i sborovým zpěvem, a skvělý
dirigent, starý pán, Karel Bria, nadchli veškeré auditorium.
Program ukončoval Komorní orchestr Pražské
konzervatoře, slavící 200 let svého trvání, přednesem
Symfonie č. 5 B dur ve výběru: 3. Menuet. Allegro molto –
4. Allegro vivace Franze Schuberta. Lukáš Hurník zde
v úvodu zmínil, že toto dílo dal kompozičně dohromady
devatenáctiletý Schubert za měsíc!
Spojené orchestry, které řídil Karel Bria, na závěr
nádherného koncertu zahrál Stu-dentskou hymnu
Gaudeamus igitur v úpravě O. Kvěcha a musel opakovat.
Tolik se tleskalo.
Porota tentokrát pro velkou vyrovnanost soutěžících
orchestrů nevyhlásila absolutního vítěze.
Atmosféra koncertu, naplněná mladistvým elánem,
byla opět báječná, s bohatou návštěvou jak rodinných a
blízkých posluchačů, tak řady hudebních celebrit na čele
s prof. Iljou Hurníkem, ředitelem Českého rozhlasu,
reprezentantů televize a zástupců hudebních učilišť.
Concerto
Bohemia
jsem několikrát
sledoval
z televizních přenosů, zejména ze Španělského sálu, třikrát
pak přímo na Žofíně, samozřejmě za účasti mladých
polických muzikantů, a to je o něčem jiném.
Letos na Žofíně režisér rozhlasového vysílání vylíčil
původ Concerta – v r. 1991 přišla do Československého
rozhlasu ze španělské Valencie výzva, abychom k nim na
festival vyslali nejlepší orchestr mladých z hudebních
učilišť. Pracovníci Čs. rozhlasu iniciativně vyhledávali
nejlepší soubor, a když vybrali z několika nejlepší, Valencii
se peníze na uspořádání festivalu nedostávaly a nic se
nekonalo, takže náš vybraný soubor nikam neodjel.
Nastartovala tím však soutěž pro naše hudební školy a
konzervatoře a v r. 1992 bylo první Concerto Bohemia. To
je začátek dnes slavné soutěže a ze sedmnácti ročníků
nejlepších souborů se poličtí mladí muzikanti zatím
účastnili devětkrát! To jednoznačně vypovídá o polické
Základní umělecké škole, jejich učitelích a žácích i o jejich
rodičovském zázemí; nebo je to tím vzduchem?
Boža Strauch

ředitelky kůru polického kostela Nanebevzetí Panny Marie,
paní Anny Veselé, a později šumař na různé další nástroje
(mandolina, heligonka, klarinet) jsem z povzdálí v místním
tisku sledoval počínající úspěchy zdejší „Hudebky“. Mile
překvapen jsem si při oslavách osmdesátin republiky roku
1998 s gustem poslechl při vysazování jednotlivých
pamětních lipek pestré barokní kasace, intrády a fanfáry
žesťové skupiny mládenců a slečen polické ZUŠky. Taktéž
jsem absolvoval buď přímo nebo u televize vítězná
vystoupení smyčcových souborů Polických v Concerto
Bohemia.
V dubnu 2005 před mou přednáškou na Polické
univerzitě volného času „Z čeho a jak jsme vznikli“ mne
silně dojalo svátečně oblečené trio žáčků, Baby Brass, které
na trubku, lesní roh a tubu předneslo skladbičky pánů jako
Telemann, Vivaldi či Buxtehude, pokud mi slouží paměť.
Dnes Baby Brass (Jaroslav Kollert, Monika Němcová a
Lukáš Kubeček) sbírá ceny v interpretačních soutěžích.
Velkým zážitkem byl pro mne letos 15. června
slavnostní koncert k 15. výročí založení prvního orchestru
ZUŠ v koncertním sále Pellyho domů. Počínaje
Smyčcovým souborem nejmladších dětí (Henry Purcell:
Miniaturní suita) stoupala náročnost skladeb v provedení
Dětského komorního orchestru (J. Offenbach: Orfeus –
finále; G. Rosini: Vilém Tell – Ouvertura; Grant Hulk:
Španělský tanec a Soon Hee: Tanec samodivů) a
v prezentaci dnes již odrostlejších Archi piccoli (G. Holst:
St. Paul´s suite; L. Janáček: Suita pro smyčce; J. S. Bach:
Koncert d moll pro dvoje housle a orchestr) spolu se sólisty,
Annou Skálovou (o prázdninovém návratu z Michigan
University – USA), Matoušem Michalem (Pražská
konzervatoř), Šimonem Michalem a Žanetou Obršálovou
(nastávající konzervatoristé). Z uvedeného repertoáru je
zřejmá bohatá, náročná hudební nadílka odpoledne. Přesná
nasazení, souhra, dynamika a melodičnost – to bylo
obdivuhodné nepochybně i zásluhou dirigentky celého
koncertu, paní M. Michalové.
Kolem polické pouti byly pro mě hudebními událostmi
koncerty soboru Barocco sempre giovane s Aničkou
Skálovou v zaplněném polickém i machovském kostele.
28. října při oslavě 90. výročí republiky jsme v Kolárově
divadle byli svědky skvělých výkonů polických sólových
houslistů, Markéty Nádvorníkové a bratří Michalových
za doprovodu Královehradecké filharmonie.
Až na Žofíně jsem se od drobné dívenky dověděl, že
v DVD Grizzly krásně troubil za Vaška Hybše její bráška,
Vojta Troutnar z Brass Bandu, oceněného letos
v celostátní soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu ve
Vidnavě 1.cenou. Takže, Vojto, dík!
Nezbývá mi, než poděkovat a popřát mnoho zdaru
polické Základní umělecké škole při dalším vzdělávání a
kultivování naší mládeže, což činím ze srdce a rád.
Boža Strauch

K tomu .... ještě něco navíc
k polické ZUŠ

Český barok a Záměstí

Myslím, že to jenom vzduchem nebude. Jako občasný,
příležitostný posluchač a laický vnímatel hudby, který kdysi
absolvoval pětiletý kurz Malátovy houslové školy u někdejší

Vlastivědné okénko
Tak jsme ve středu 12.10. pobesedovali v Kolárově divadle
o baroku a spíše jsme
velice soustředěně poslouchali přednášku pana doc. J. T.
Kotalíka, kterému vtipně přizvukoval a nahrával pan ing.
David Vávra.
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Uvědomila jsem si, že umělecký směr český barok je
opravdu náš a je též vkomponován do našeho kraje a do
celých Čech. Mám ráda ty kulaté báně kostelů, prdelaté
andělíčky a vůbec církevní stavby, které minulý režim
záměrně ničil, aby naše duchovno zapomnělo, že mezi
církevními hodnostáři byli lidé pokrokoví, uměnímilovní a
též zapálení vlastenci.
Broumovsko je tím krajem, kde se nerozlišovalo, jakým
jazykem se mluví, to přišlo mnohem později s totalitními
režimy. Snad je to pryč, ale krása barokních staveb,
koncentrovaných v našem okolí , zůstává a jsme na ně hrdí.
Ale proč do toho míchám polické Záměstí? Opravdu,
není tam žádné baroko, ale zůstalo tam fluidum dětství, a
duše tohoto baroka s dřevěnými chalupami, které mě stále
provází, ať si žiju v Praze či jinde.Je to stále můj blažený
domov.
Tak Záměstí začalo pod náměstím domem u Erberů se
sedlářskou dílnou /záměrně nechávám názvy starousedlíků/.
V čele stál Hybšův dům muzikantů a mlíkařů a dále cestička
pokračovala k domku Kulhavých. Tam pan Kulhavý
opravoval kola a my jako děti jsme s úctou tohoto muže
pozorovaly, jak mu jde práce od ruky. A nesmím
zapomenout na dům Čižinských a na starého pana
Čižinského, který měl na hlavě klobouk, připomínající
buřinku a protože to byl obecní úředník, měl náš respekt.
No ,a pak vedle bydlela v chaloupce paní, které se říkalo
Pepča, naproti bydleli Brusnický a byly tam cítit kůže a to
byl také vážený obchod. Ale jako děti jsme byly jako u
vytržení u řeznictví Mrázkových ,a snad bychom tam
zůstaly trčet, protože z krámku pana Mrázka se linuly
neodolatelné vůně koňského salámu a vuřtů. Oj, to byla
dobrota neopakovatelná! Na druhé straně od Mrázků bylo
hospodářství Hermanů, vedle hospodářství Kollertů. Dál
pokračovala cestička k domku naší milované babičky
Terezie Čechové, kde jsme se statečnou a také milovanou
maminkou a ségrou
prožívaly krásné dětství, plné
dobrodružství. Zvláště já jsem k tomuto místu, k domku
čp.146, který tam už dávno není, přilnula. Vždyť jsem měla
blízko do školy a měla tam fůru kamarádů a kamarádek.
Tam se odehrávaly hry na schovku, četu a raubu a u
Hübschů „kravařů“ se skákalo ve stodole do sena .
Pamatuješ Láďo M., Zdeno K? Naši kamarádi Hanka H. ani
Honza L. už mezi námi nejsou.
Pak dál byli Jansovi, pan kolář a kostelník Jansa,
kterému jsme nosily šlupky od brambor pro kozy a on nás
obdarovával kozím mlíkem, které jsem nesnášela a měla
chuť ho vylít. Ale byl to boží dar, tak by to bylo hříšné.
Vedle babičky byla chalupa ,kde bydlela krejčová paní
Franková. A před tou chalupou byla lavice , které se říkalo
divadlo a tam vysedávaly místní obyvatelky a tolik se toho
tam přemlelo, že jsme s otevřenou pusou, dělajíce že
neposloucháme, vyslechly i to,co pro dětské uši nebylo. Ale
nám se to líbilo.
Před pekařovými Jiráskovými jsme si natáhly špagát a
dřevěnými pálkami hrály tenis ,a i kyž Áda J. byl starší,
někdy si s námi pinknul. Ale nezapomenutelné byly páně
Jiráskovy rohlíky a koláče, zvláště pouťové.
Tak bych mohla jít od domku k domku. Ještě jsme měly
, my děti, rády dům Hübschů „kravařů“, tam se také večer
besedovalo před domem, ale hlavně v zimě se doma dralo
peří. Ale běda, když jsme se chechtaly, to peří lítalo a my
jsme byly vykázány ven. To byla škoda, protože jsme zas
přišly o nějaké ty choulostivé poudačky.

Ale centrum našeho setkávání byla před Reichlovými
centrálka na malém kopečku. Mělo to něco společného
s rozvodem elektřiny a odtamtud jsme dělaly výpady do
okolí až ke stavení Kohlových a ke sv.Josefu na kopci. A
nemohu opomenout hospodu pana Dyntery, které se říkalo
„u krobiána“,kde se odehrávaly i záměstské „bály“. Pivo
tam bylo dobré, domů se též čepovalo do litrových lahví
s porcelánovým uzávěrem a přiznám se ,že bylo dobré. Já
jsem ho pila na zapřenou. Prostě byly to krásné časy. Viď
Zdeno K. a Láďo M.?
Hodně těch chaloupek už zmizelo, ale jejich duše nás
provází. A protože jsme optimisté, díváme se dopředu.
Všechno to dobré, co nás v dětství formovalo, zůstává v nás
a snad to můžeme předávat i dál.
JUDr. (Jarča) Seidelová srdcem Poličačka

Co projednávalo obecní
zastupitelstvo v předminulém
století.
dokončení 5. pokračování
26. června 1887 se projednávala „výpověď ze služby,
daná hájnému Augustinu Brandejsovi. Výpověď byla „vzata
k vědomosti a schválena s podotknutím, že pak-li hájný do
projití lhůty výpovědi patrně by se polepšil, ještě na milost
přijat býti může. Zanedlouho došla „prosba hájného
Augustina Brandejsa v příčině mu dané a zastupitelstvem
obce v schůzi dne 26. června k vědomosti vzaté výpovědi ze
služby. Rozhodnuto: „výpověď odvolána s tím však
ustanovením, že hájný držen býti má v přísné kázni, a dojdeli dále ještě na něho podstatné stížnosti, z nichž by nemohl
dostatečně se zodpovídati, pak ale ihned a to bez všeliké
výpovědi a přes všeliké ohledy služby své zbaven býti má.“
4. listopadu roku 1888 se projednávala zvláště důležitá
záležitost a to „v příčině oslavení 40letého jubilea
panovnického Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva.
Usnešeno, aby památný den 40letého panování Jeho cís. a
král. Veličenstva oslaven byl způsobem skvělým a zvolen
k uspořádání slavnosti té výbor pořádací z pánů Antonína
Kvěcha [místního c. k. notáře], Vilíma Pohla [místního
stavitele] a Josefa Tasslera [místního knihaře].
Ve stejném zasedání se projednávala i prozaičtější, ale
pro obec možná důležitější věc: „opatření o zamezení
znečišťování a zanášení potoků snášením tamž všelikých
odpadků z domácností, živností i staviva. Usnešeno,
v základě § 35 zříz. obec. zakázati v obci vůbec všeliké
znečišťování a zanášení potoků snášením, vysýpáním,
vypouštěním neb vyléváním do toku vody všelikých odpadků
z domácností a živností, staviva neb čehokoliv jiného, pak
vysýpání neb vylévání špíny neb jiných odměšků neb smetí
na ulice aneb do pouličních mříží stokových jakož i
všelikého jiného způsobu znečišťování ulic a cesty. Každé
přestoupení tohoto nařízení budiž trestáno pokutou až do 10
zlatých, anebo nebyl-li by viník s to, aby pokutu zaplatil,
vězením až do 48 hodin. Jak je patrno, dějiny se pouze
opakují – všechno tu již jednou bylo.
Na přetřes přišla také žádost manželů Kracíkových
z čp. 182 (v Soukenické ulici) za odstranění obecních
stromů u jejich příbytku. „Žádosti neuznáno dáti místa,
poněvadž nejen ohledy zdravotní, nýbrž v přítomnosti pádu
zvláště také ony v příčině ochrany proti ohni valně se
zamlouvají, proto, aby stromoví hojně se vysazovalo,
nikoliv aby vzrostlé se hubilo; zejména nelze připustit, aby
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vykáceno bylo v zájmu jednotlivce, neshledává-li se toho
potřebou z důležitých příčin veřejných.“ Moudrá slova
našich předků – kéž by se uplatňovala i v dnešní době!
Na zasedání rovněž došla zpráva „v příčině všeobecného
pominutí všelikých slavností v památný den 40letého
panování Jeho cís. a král. Veličenstva císaře. K návrhu p.
Jos. Kollera usnešeno se takto: V následku projeveného
Nejvyššího přání, aby v památný den dokonání čtyřicátého
roku panování Jeho cís. a král. apoštolského Veličenstva
pominuto bylo všelikých oficiálních, církevních a
náboženských slavností jakož i všelikých jakýchkoliv příprav
s výlohami spojených, usnešeno, vůbec upustiti od
zamýšleného oslavení jubilea panovnického a na místě toho
zříditi nadání pro chudé žáky polické základní částkou 200
zlatých , kteréž nadání aby neslo jméno »Nadace Jeho cís. a
král. Apoštolského Veličenstva císaře Františka Josefa I.«
Městské radě se svěřuje, aby nadační listinu opatřila a
podrobnosti pro ni ustanovila.“
Rovněž byla projednána „žádost obce Velko-Petrovické
a Bezděkovské za propůjčení vody z pramene na městské
obecní louce čís. parc. 723 (v Dubinkách) se nacházejícího,
a za povolení zříditi potřebný vodovod kde třeba po
městských obecních pozemcích. Usnešeno propůjčiti užívání
řečeného pramene vody oboum obcím cestou nájmu na dobu
20 roků, přičemž nevylučuje se možnost toho, že po uplynutí
doby nájemné nájem může býti obnovena ač nenastane-li
snad okolností, pro kteréž by bylo třeba jinak opatřiti.
Zařízením vodovodu nesmělo by ovšem žádným pádem
obmezeno býti všeobecné užívání vody po způsobu
dosavádním a musil by proto přístup k vodě býti zachován.
Podmínky v příčině pachtovní činže, v příčině opatření pro
všeliké možné případy, jakož i v příčině zřízení vodovodu
kde třeba po městských a obecních pozemcích ponechává
sobě obecní výbor stanoviti, až jak obce na usnešení toto se
pronesou.“
Jak je všeobecně známo, dříve to bylo s pitnou vodou
v Polici všelijaké. Voda se čerpala ze studní na dvorech
domů (kde byly zpravidla rovněž umístěny různé chlévy pro
domácí zvířata či stáje pro koně), voda se brala rovněž
z potoka Ledhujky, pro celé náměstí však byla prakticky
jediným zdrojem vody jak pro občanstvo, tak i pro jejich
dobytek kašna uprostřed náměstí. Ta, aby nezamrzala,
bývala v zimě opatřena bedněním se střechou a obložena
teplým koňským hnojem (což, parafrázujeme-li výrok
někdejšího polického učitele p. Otakara Hejlka, je „velmi
hygienické“). Až teprve rok 1888 přinesl velmi důležité
rozhodnutí obecního zastupitelstva o modernizaci tepelné
izolace kašny: „usnešeno, opatřiti na zimní zakrytí kašny
nové bednění v způsobu tom zřízené, aby kašna nemusila
býti obkládána hnojem a aby nebylo té neúhledné střechy. I
přistoupeno dále k návrhu, aby rámec k tomu konci
přiměřeně široce vyplněn byl pazdeřím, by kašna byla
dostatečně ochráněna proti mrazu.“ Veliká, převeliká
škoda, že takto zakrytou kašnu tenkrát nikdo
nevyfotografoval!
18. března 1889 byla projednána žádost nevidomého
žebráka Beneše (Benedikta) Vajsara o podporu. „Usnešeno,
aby za žádatele z důchodu obce zaplacen byl varhanáři
Františku Jebavýmu dlužný nedoplatek 8 zlatých za flašinet,
podpora druhu jiného že však mu dána býti nemá, protože
výživu snadno sobě může opatřiti hraním na flašinet.“
15. července 1889 podala místní zdravotní komise úřední
oznámení „v příčině rozkýdání výkalů záchodových po
zahradách v okolí města. V příčině rozkýdání výkalů

záchodových po zahradách v okolí města se ležících dáno
v základě § 35 zř. obec. následovní nařízení: výkaly
záchodové a takové, kterýchž se nashromáždí pod
podlahami stájí nebuďtež rozkýdány po pozemcích ležících
v obvodu města. Vyjímkou připouští se rozkýdati výkaly
takové 1.) na trávníky za deště, aneb ale musí se půda výkaly
politá ihned, a sice tak důkladně políti vodou, aby výkaly
sákly do země; 2.) na rytiny, když se půda po vylití každého
džberu výkalů zvláště ihned obrátí tak, aby výkaly byly
zakryty zemí. Na nešetření těchto nařízení ukládá se pokuta
až do 10 zlatých pro místní ústav chudých, a kdyby pokuty
dobýti se nedalo, tedy trest vězení do 2 dnů.“
Rovněž se projednával „návrh na ustanovení trestu, když
dětem školou povinným stal se přístup do hostinců,
poněvadž vzdor stávajícímu zákazu opět a opět se stává, že
školní mládež přítomna bývá tanečním zábavám
v hostincích, z čehož mrav školní mládeže škodu vzíti může.
Usnesl se obecní výbor podle § 35 zřízení obecního na tom,
přístup školních dětí do hostinců k tanečním zábavám vůbec
a i k jiným zábavám, ku kterýmž jest vstup volný a proto
jistým osobám zamezen býti nemůže, zakázati a na
neuposlechnutí zákazu tohoto uložiti pokutu až do 10 zlatých
pro místní ústav chudých, a kdyby pokuty dobýti se nedalo,
tedy trest vězení až do 2 dnů, kteréžto pokuty pokud se týče
trestu vězení aby bylo užito jak proti rodičům dotyčných
žáků takž i proti hostinským.“
Rok 1889 dopadl zase na místní řezníky. Obecní
zastupitelstvo totiž vydalo přísný zákaz „z ohledů
zdravotních vyvěšování a vykládání masa před řeznické
krámy a potvrzen zároveň zákaz maso nafukovati, poněvadž
nezpůsob ten vzbuzuje ošklivost a jest zdraví lidskému
k nebezpečí.“
Na závěr tohoto seriálu ze zápisů obecního zastupitelstva
z let 1861-1889 uvádím tento poslední zápis. Je z jednání,
které se uskutečnilo 15. července 1889 a které řešilo již
tehdy ožehavý problém: „na žádost některých občanů za
vydání v obci všeobecného nařízení k zamezení přílišného
potulování se psů městem. Jak obecní zastupitelstvo tehdy
rozhodlo? „Aby chování psů v přílišném množství policejně
se obmezilo potud, pokud tím pro bezpečnost zdraví stávati
se jest nebezpečí aneb pokud jest to jinak ohledům veřejným
a policejním na odpor, usnešeno podle § 35 zř. ob. v základě
odst. 4 a 7 místodržitelské vyhlášky ze dne 28. května 1854
čís. 12758 naříditi jakž následuje: veškeří větší a velcí psi,
řezničtí však ale vůbec bez rozdílu, musí na každém místě
kromě domů neb bytů svých majitelů pod dohledem těchto
aneb jiných dorostlých osob domácích býti, obojek neb jiný
znak vlastnický na sobě míti a opatřeni býti náhubkem
takovým, aby úplně bylo učiněno zadost veřejné
bezpečnosti; jinak buďtež doma uzavřeni. Na nešetření
tohoto nařízení ustanovuje se pokuta až do 10 zlatých pro
místní ústav chudých aneb, kdyby pokuty se dobýti nedalo,
trest vězení do 2 dnů, ač nebude-li mimo toho s viníkem
naloženo dle §§ 391 a 392 trestního zákona.“
Miroslav Pichl

Kdy se poprvé rozsvítil vánoční
stromek
První historicky doložený vánoční stromek se rozzářil do
tmy v roce 1642 v soukromém domě ve Štrasburku. Zdobily
ho voskové a lojové svíčky.V 18. století se plnily skořápky
ořechů olejem a upevňovaly na větvičky stromku.
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Vosk byl ještě na začátku 20. století poměrně drahý, a
tak ho chudší rodiny nahrazovaly lojem nebo olejovými
lampičkami. V Praze se lojové svíčky začaly používat kolem
roku 1860. Zprvu se napichovaly na plechové jehly na
stromku. V 70. letech 19. století se objevily první skřipcové
držáky na svíčky. Pro dosažení zajímavých efektů se
používaly s okénky z barevné želatiny.
Z Ameriky pochází plynové osvětlení stromku. Dírkami
ve větvičkách proudil k hořícím knotům plyn a výsledkem
byly modré plamínky. Převrat znamenalo elektrické
osvětlení vánočních stromků v 80. letech 19. století.
Objevilo se nejprve na veřejných prostranstvích v USA.
V roce 1905 zazářily první elektricky osvětlené vánoční
stromky v Německu. Kromě elektrických svíček přišly na
trh ve 20. letech 20. století z Evropy žárovky v podobě
Santa Clausů, jablíček, sluníček a dalších tvarů.
V Čechách se používaly zejména elektrické svíčky firmy
OSRAM založené v roce 1919 německými podnikateli
Siemensem & Halskem. Její název tvoří zkratka chemických
prvků – Osmium a WolfRAM. Běžně se elektrické svíčky
používaly po druhé světové válce, voskové prakticky
vymizely z domácností v 70. letech 20. století.
Z materiálů Středočeského muzea Roztoky vybral F. J.

Zas rok se s rokem sešel,
zas se láme čas,
co často měnil směr,
trochu pohladil a víc bolel nás.
Zas další rok k létům se přidá,
zas je jich o rok víc,
špatné s dobrým se střídá,
někdy nezbude ti nic.
Zas stojíš na začátku,
a uprostřed života,
ať provází tě méně smutku,
ať víc vítězí láska a dobrota.
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Vánoční zvyky a pověry
•

•
•
•

•
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Lidové pranostiky na prosinec

•

•
•

•

F. J.

•
•
•

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady
bývá žita.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i
všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce
úroda krásná.
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude
dlouho mrznout.
Vybral F. J.

•

Vánoční a novoroční přání

•
•

•
•
•

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají
nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho
síly.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se
kruté zimy třeba báti.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké
hlavy.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají
zimu mírnou.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr
fučí.
Jaký prosinec, takové jaro.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

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

Jaké byly rok s osmičkou?
Končí nám rok končící číslicí 8. Tyto roky znamenaly často
dějinné křižovatky. Provedeme-li stručnou rekapitulaci,
zjistíme kolik převratných událostí se právě v českých
zemích v takových letech událo. Některé z nich nepatřily
k nejšťastnějším. Vyberme ty nejvýznamnější přelomové
roky:
26. srpna 1278 – bitva na Moravském poli, kde byl Přemysl
Otakar II. poražen a zabit
7. dubna 1348 – král Karel IV. vydal zakládací listinu
pražské univerzity
29. listopadu 1378 – smrt Karla IV., s ním končí i zlatý věk
prosperity
7. května 1458 – Jiří z Poděbrad byl korunován za českého
krále
23. května 1618 – pražská defenestrace, z oken Pražského
hradu byli vyhozeni císařští úředníci (toto datum je
pokládáno za začátek třicetileté války)
25. července 1648 – do Prahy vnikly oddíly švédského
vojska a plenily Rudolfovy sbírky
1678 – na Šumpersku (ve Velkých Losinách) začaly největší
tuzemské čarodějnické procesy
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1848 – Evropu zasáhla revoluční vlna, v červnu povstala
i Praha, ale brzy musela kapitulovat.
28. října 1918 – vznik samostatné Československé
republiky
29. září 1938 – Mnichovská dohoda
25. únor 1948 – „vítězství“ pracujícího lidu
1968 – Pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy
2008 – ? ? ?
P. S.: Asi nejprecizněji tématiku vlivu koncových osmiček na
historii českých zemí zpracovali významní čeští historikové
pod taktovkou časopisu Reflex. Jejich seriál pro velký zájem
vyšel jako soubor pod názvem Osudové osmičky (Praha,
Nakladatelství Lidové noviny, 1999).
F. J.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční, nový občanský rok
Přesto, že počasí je poslední dobou spíše jarní než zimní,
máme tu prosinec, a tedy poslední měsíc občanského
kalendáře. Ovšem v církvi už máme nový rok, tedy nový
liturgický rok a vstoupili jsme do něho 1. adventní nedělí
30.11. Stejně jako Velikonoce mají svoji přípravnou dobu ,
dobu postní, mají i vánoce svoji přípravnou dobu, a to dobu
adventní. A proč název adventní? To proto, že slovo advent,
pocházející z latinského slova adventus, znamená „příchod“
a právě v této době došlo k onomu dlouho očekávanému
příchodu nebo také sestoupení toho, kterého nám jako
Spasitele světa poslal Bůh, Ježíše Krista. Sestoupil, vtělil se
do nám srozumitelné podoby, tedy do podoby člověka a
narodil se z Marie Panny, aby nám všem sdělil, že nás má
nesmírně rád a nabídl nám Boží království. Zde se naplňuje
ono biblické „a slovo se stalo tělem“. Proto tedy název doba
adventní. Adventní doba nás má připravit na Vánoce.
Vánoce jsou nádherné svátky, ale bez určitého úsilí a
přípravy se neobejdou. Taková příprava je pořádná nálož
snažení a práce navíc. V posledních letech se ho chopili
obchodníci a obklopují nás výzdobou, lákavými nabídkami,
reklamou … Zůstane-li z přípravy na Vánoce jenom tohle,
pak je to v protikladu s biblickou výzvou „Připravte cestu
Pánu!“ a nám unikne hluboký křesťanský smysl a poselství
Vánoc - Bůh se s velikou láskou sklání ke každému z nás a
přichází k nám. Zde začíná Boží ujištění - „Bůh tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný kdo
v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“ Nenechme si
tedy dobu adventní vzít obchodníky a sami se ujměme
přípravy, abychom až přijde čas, nepřeslechli andělovo
poselství - „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám
narodil spasitel, Kristus Pán.“ Vždyť jde především o náš
vztah k Bohu a o naše srdce. Adventní doba je výzvou
k usebrání, ke změně smýšlení a k přípravě na osobní
setkání s Kristem. Adventní doba má čtyři adventní neděle
před slavností Narození Páně (25.12.). Při adventních
bohoslužbách se používají fialová roucha, neboť fialová
barva vyjadřuje naději. K adventní době patří také adventní
věnec. Jeho zelená barva je symbolem života a věnec jako

takový je symbolem vítězství a královské důstojnosti toho,
který se sice narodil v chudých poměrech, ale je vpravdě
králem. Čtyři svíce na tomto věnci, které postupně
zapalujeme, představují čtyři adventní neděle, a jak přibývá
plamínků a světla z nich, je stále blíže příchod onoho krále,
který je „Světlem světa“. On rozptyluje temnotu a strach,
nabízí lásku, radost, pokoj a spásu, tedy život. Adventní
doba je také velikou příležitostí ke konání dobra, k otevření
srdce a návratu k Pánu dějin, k Bohu. Po období adventní
přípravy pak přichází doba vánoční, tedy vlastní oslava
Božího narození, příchodu na svět. Poté si ještě
připomeneme svatého Štěpána, svatého Jana a oslavíme
svatou rodinu no a poté už tu bude (z toho civilního
občanského pohledu) závěr letošního roku. Budeme hodnotit
co jsme prožili, co se nám podařilo i nepodařilo, co přinesl
ale i odnesl. Na nás je, zda řekneme „Bohu díky“, nebo „za
moc to nestálo“ či jiné hodnocení. Zároveň je ale potřebné
dívat se dál, protože se před námi otevře nový občanský rok.
Jaký bude, zatím nevíme. Možná víme jenom jaký bychom
si ho přáli mít, má podobu našich představ a plánů.
Očekávejme tedy věci a události příští s pokorou, s pokojem
v srdci a hlavně s vírou a nadějí na Boží pomoc.

V adventní době budou bohoslužby v našem
kostele jako obvykle:
-

mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
7.00 hod.,
- mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.30 hod. a v
neděli od 8.00 hod.
Páteční mše svaté (5., 12. a 19.12.), tzv. rorátní, jsou
určené především pro děti.

V době vánoční pak budou bohoslužby takto:
24.12. 25.12. -

mše sv. od 8.00 hod.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - půlnoční mše
svatá (vigílie) od 0.00 hod.
- Boží hod vánoční - mše sv. v 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
26.12. - Svátek sv. Štěpána - mše sv. v 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
27.12. - Svátek sv. Jana - mše sv. v 8.00 se svěcením vín
- mše sv. s nedělní platností v 17.30 hod.
28.12. - Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 8.00 hod
30.12..- mše sv. v 17.30 hod.
31.12. - mše svatá na poděkování za rok 2008 v 16 hodin
1.1.2006 - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –
mše sv. v 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
6.1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů) - mše sv.
v 17.30 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Návštěva kostela a vánočního betléma s jesličkami
Tak jako každý rok, bude i letos o svátcích 25. a 26.
prosince a 1. ledna otevřen náš farní kostel, kde bude na
obvyklém místě vystaven a zpřístupněn vánoční betlém
s jesličkami. V ostatních dnech pak bude betlém přístupný v
době bohoslužeb. Mimo tento čas je také možná
individuální návštěva a prohlídka, a to po předchozí
domluvě s děkanstvím.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
2. prosince 4. prosince 6. prosince -

1. neděle adventní
Svátek sv. Barbory
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
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7. prosince 8. prosince 13. prosince 14. prosince 21. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 38. prosince 31. prosince 1. ledna 6. ledna -

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

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

Církev československá husitská
oznamuje, že Půlnoční mše se koná
24. prosince od 22 hodina; mše
na Hod Boží vánoční 25. prosince
od 9-ti hodin.

•
•
•
•

zabývala se asi 20 oznámeními občanů
spolupůsobila v rámci BESIPu na komunikacích ve
městě
plnila úkoly vyplývající z plánu zimní údržby
v domě s pečovatelskou službou diskutovala
o bezpečnosti s jeho obyvateli

Poslední měsíc v roce bývá pro mnoho lidí hektický.
Upozorňujeme Vás proto, abyste si ve své honbě za
ledasčím dávali pozor a byli obezřetní. V prosinci tradičně
vzrůstá majetková trestná činnost a nepozornosti využívají
jak zloději profesionálové, tak zloději z příležitosti. Buďte
tedy velmi opatrní.
Přejeme Vám všem, abyste přicházející čas Vánoc
prožili s těmi, které máte rádi, v pohodě a klidu. Rok 2009
ať je pro Vás rokem šťastným a nechá ve Vás vzpomínky
jen na dobré věci. Hodně štěstí a zdraví !!
P. Zima

ZLATO PRO TJ SOKOL POLICE
NAD METUJÍ!
15.11. 2008 se v Kolíně konaly sportovní závody
v Malém Teamgymu. Pro oddíl gymnastiky působící pod TJ
Sokol Police nad Metují se závody staly výzvou a motivací
z mnoha důvodů. Výsledek tvrdých každodenních tréninků
byl po zásluze odměněn. Poprvé jsme vystoupali na stupínek
nejvyšší. Zlatý pohár neznamená pro tým jen to, že trenéři
odvedli dobrou práci, a my jsme se díky nim stali dobrými
sportovci. Znamená to, že jsme tým v pravém slova smyslu.
Toto ocenění se pro nás stalo důkazem, že i v těžkých
chvílích umíme a chceme táhnout za jeden provaz…o tom
přece kolektivní sport je…

Stanislav Švarc

Městská policie a měsíc listopad
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrolovala místní záležitosti veřejného pořádku a to
zejména v oblasti odpadů.
velmi úzce spolupracovala a poskytovala součinnost
orgánům péče o dítě při snaze pomoci jednomu
mladíkovi.
zabezpečovala kulturní akci v prostoru náměstí a
tradiční jarmark
kontrolovala Pellyho park a prostor před ČSH
odchytla zaběhnuté psy, dva vrátila zpět majitelům,
jeden zůstává v útulku. Bohužel byly uděleny i blokové
pokuty.
zpacifikovala agresivního občana, který bezdůvodně
hrubě urážel a vyhrožoval dalším občanům.
zúčastnila se Hovorů s radnicí v Pellyho domech
pro soudy a orgány činné v trestním řízení vypracovala
několik posudků a zjišťovala místa pobytu osob.

TJ Sokol
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Sokol mládne
V neděli 23.11.2008 se v naší Sokolovně uskutečnila
tělocvičná akademie, která měla za úkol mimo jiné
připomenout, že Tělocvičná jednota Sokol Police nad
Metují slaví 140 let od svého založení. Na první pohled se
může zdát, že náš Sokol je hodně vousatý. Ovšem nemalý
počet diváků se mohl přesvědčit, že naše tělocvičná jednota
je i přes svůj věk mladá.
Celý program tvořilo patnáct krátkých vystoupení. A
nutno podotknout, že své sportovní výkony nepředváděli
jen sportovci ze Sokola, ale i z Maminy a TJ Spartak Police
nad Metují ( cvičení rodičů s dětmi ) a své břišní tance
předvedla taneční skupina Záhir. O velmi příjemné zpestření
se postaraly Rozpustilé bábinky, které reprezentovaly TJ
Sokol Hronov. Bylo to originální vystoupení, které sklidilo
velký potlesk. Špičkové výkony předvedly gymnastky z TJ
Sokol Náchod. Na kladině předvedly náročné prvky.
Klobouk dolů před jejich sportovním uměním. Náš TJ Sokol
ukázal to nejlepší, co v současné době může nabídnout.
Nemá cenu vyjmenovávat jednotlivá vystoupení. Důležité
je, že měla dle našeho názoru nejen sportovní, ale i
choreografickou kvalitu. Na té se podíleli mladí borci a
borkyně, na kterých byl vidět zápal a velký pokrok oproti
minulé akademii. Je znát, že pravidelné cvičení přináší své
ovoce. Jsme přesvědčeni, že naše akademie jasně
odpověděla všem nepřejícím, že naše činnost má smysl a
nejsme jen přítěží pro městský rozpočet. Proto touto cestou
děkujeme městu Police nad Metují za podporu.
Je jasné, že bez velkého nasazení cvičitelů by výsledky
nebyly takové,jaké v současné době náš Sokol má. Pravda,
vše leží na bedrech několika jedinců. Proto si zaslouží naše
uznání a velké poděkování.
Bohužel život bývá krutý. Cvičitel Tomáš Krásný náhle
odešel z tohoto světa Uctění jeho památky na naší akademii
bylo důstojné a každý její účastník si uvědomoval, jak velký
kus práce Tomáš odvedl. Jeho kluci odvedli perfektní výkon
jak na kruzích, tak i v přeskocích. Tomáš nám bude chybět.
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem našim
cvičitelům za odvedenou práci a všem našim cvičencům za
skvělý sport. Věříme, že jejich další vystoupení pro ně
přinese v soutěžích nejen medaile, ale hlavně radost ze
sportování. Děkujeme též i všem divákům, kteří přišli do
naší Sokolovny a vytvořili skvělou atmosféru. Všem lidem
přejeme v roce 2009 mnoho příjemných chvil pohody a
lásky.
Petr Scholz

Poděkování za přízeň a podporu
v roce letošním a přání
všeho dobrého v roce příštím
- všem lidem dobré vůle .
Petr Jansa

Nabízíme do pronájmu

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

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s městem Police nad Metují
pořádá 9. ročník florbalového turnaje

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

24. – 25. 1. 2009

termín :

víkend

systém :

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

informace : veškeré informace obdrží přihlášená družstva písemnou
formou, dotazy na www.sskpedro.policenadmetuji.cz
vítěz získává putovní pohár věnovaný starostkou města
novinka :

2 skupiny – Soutěžáci a Pro radost
už v přihlášce uveďte váš zájem hrát v hlavní sekci
Soutěžáci a mít tak šanci na zisk poháru, nebo v sekci Pro
radost, to je pro spolky, kterým nejde ani tak o výhru
jako o pohyb a radost nad každou dobrou akcí – v této
skupině máte možnost pokusit se zvítězit nad sebou
samými, nebo si užít pohodový den - vítěz této skupiny
získává putovní pohárek …!

startovné : 300,- / slovy třista ! / korun za tým
přihlášky : do 12. ledna 2009 - 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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Marek Plný, Radek Starý
pod záštitou MO ČSSD v Polici nad Metují
a OVV ČSSD Náchod
pořádají

2.ročník florbalového turnaje

Termín konání:
Místo konání:

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

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

KOSMETICKÝ SALON

na Vaši účast se těší pořadatelé

Drahomíra Večeřová
EXKLUSIVNÍ NOVINKA na Českém trhu
„ŽEHLIČKA“ PLETI Galvanic spa
− žehlička na vrásky i celulitidu, rychlá regenerace pokožky,
kterou vidíte ihned

OŠETŘENÍ PLETI luxusní kosmetikou MARY KAY
−
−
−

ucelené řady pro každý typ pleti
líčení
prodej dekorativní kosmetiky

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA Atok

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

Ošetření pleti přírodní kosmetikou ATOK
− kosmetika vhodná pro všechny typy pleti ,vhodné i pro alergiky s
velmi citlivou pletí
− prodej přírodních produktů

TRVALÁ NA ŘASY
DÁRKOVÉ POUKAZY
Možno se objednat v kosmetickém salonu v ulici Tomkova 62 nebo na
telefonu 775393608

Kosmetika vhodná i pro pány
Přijďte a vyzkoušejte

Kosmetika Tomkova 62 Police n. Metují tel:775393608
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VÝKUP STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE

KOUPÍM
Pivní láhve - 500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ, ostatní lahve koupím za
nejvyšší ceny – SBĚRATEL. Přilby
vojenské, hasičské a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti

Petr Vágner Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810

¨

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2008 v době od 9:00 – 16:00 hod.
a 23. 12. 2007 v době od 9:00 – 13:00 hod.
Na místě si můžete bez objednání zakoupit
pstruhy, kapry, amury, štiky,
líny a tolstolobiky

Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS
Police nad Metují.
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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

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
16. prosince 2008
v 15.00 hod.

17. listopadu 284
Datum:
18. prosince 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

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:
montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01
Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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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) *
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Lampiónový průvod
a rozsvícení
vánočního stromu
30.11.2008

Štěpána Horáka

▲ Mikuláš s anděly vedou průvod na náměstí

▲ Při ohňové show bylo všem pořádně teplo…

▲ … a hodným dětem nadělují sladkosti

▲ Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

▲ Mikuláše doprovázeli maskoti na chůdách

▲ Z terasy Pellyho domu se pouštěly balónky

Uzávěrka příštího čísla 8. ledna 2009 z Distribuce 14. ledna 2009
Vychází v nákladu 1000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Po skončení studia teologie v klášteře sv. Ondřeje byli
oba zástupci břevnovského kláštera vysvěceni na kněze.
Svoji primiční mši svatou sloužil Vojtěch v kapli sv. Kříže
u kostela sv. Ondřeje v Sevenkerken v Belgii 29. července
1951, sám bez svých blízkých, bez svých břevnovských
spolubratří, daleko od své vlasti, bez naděje na návrat. P.
Vojtěch pokračoval ve studiu na univerzitě v Lovani,
kterou absolvoval v letech 1952 – 1956. Nyní nastala pro
oba břevnovské benediktiny zásadní otázka, co dál. Domů
se vrátit nemohli, v Břevnově se zatím usadila StB, na
druhou stranu měli pocit povinnosti nějakým způsobem
se odvděčit klášteru, který je po celou dobu jejich studia
živil a nákladné studium jim financoval. Na přání opata
proto odešli do tehdejšího Belgického Konga (dnes
Demokratická republika Kongo), kde měl klášter St.
André umístěny své misionáře. 30. listopadu 1956
odlétají do Elizabethvillu (dnes Lumumbashi) a jako
misionáři zde učili domorodé obyvatele. P. Vojtěch se zde
osobně poznal s Patrikem Lumumbou i Josephem
Mubutuem, kteří jej v určitých záležitostech používali jako
poradce. První problémy jejich misie však nastaly po
vyhlášení samostatnosti Konga roku 1960 a ještě větší po
vypuknutí tamní revoluce roku 1961. Cizinci zde příliš
bezpečnosti nepožívali a proto se oba čeští (belgičtí)
misionáři vrátili roku 1961 zpátky do Belgie. Ještě ten
samý rok pak odletěli do USA, do státu Illinois, kde
v Chicagu žila početná komunita československých
emigrantů, přičemž nedaleko Chicaga v Lisle byl
benediktinský klášter sv. Prokopa, založený roku 1887
českými kněžími. Mimochodem připomeňme, že právě
z kláštera v Lisle přišlo v roce 1945 do Broumova sedm
benediktinů, aby zde nahradili německé vysídlené
řeholníky a obnovili chod kláštera a farností na
Broumovsku. U tohoto kláštera byla založena česká
tiskárna, kde se tisknou české knihy, časopisy a noviny.
Klášter v Lisle vydával již od svého založení české noviny
„Národ“, P. Vojtěch Vít vstoupil do této redakce v roce
1976, kdy se noviny už jmenovaly „Hlas národa“. Dodnes
jsou rozesílány do celého světa.
V USA začal působit v duchovní správě u kostela sv.
Prokopa a později založil českoamerické kulturní
středisko „Velehrad“, které vyvíjelo a vyvíjí silné aktivity
mezi našimi krajany a pěstuje mezi nimi ducha národní
pospolitosti. Pro potřeby tohoto střediska a
římskokatolické církve postavil ze sbírek věřících krajanů
v chicagské čtvrti Cicero kostel Panny Marie Svatohorské
a velký dům, kde je fara, redakce Hlasu národa,
společenské místnosti a škola. U tohoto kostela působil
spolu s P. Maurem Poučkem, jeho věrným souputníkem
již od dob belgických studií, jako duchovní správci.

Rovněž působil jako kaplan Národního svazu českých
katolíků v Chicagu.
Po roce 1990 významně přispěl k obnově řeholního
života u nás, zejména v jeho mateřském klášteře
v Břevnově. V Chicagu jej navštěvovali naši význační
politici, kterým poskytoval cenné rady a zprostředkovával
kontakty na vlivné osobnosti politického života v USA.
Poprvé svou vlast navštívil v roce 1992, po dlouhých 46
letech. Podíval se také do své rodné Police, na kterou
vždy rád vzpomínal. Tehdy také měl v sále ZUŠ
přednášku o životě církve v USA. Polici nad Metují pak
navštívil ještě několikrát, mj. se zde podrobil i operaci
šedého zákalu.
28. října 1999 byl P. Vojtěch Jaroslav Vít OSB
vyznamenán presidentem republiky Václavem Havlem
státním vyznamenáním, medailí „Za zásluhy“ 1. stupně,
která se udílí osobám, které se významně zasloužily o
stát, za udržování duchovních mostů mezi Čechy u nás a
v USA. Z rukou presidenta ji převzal převor P. Prokop
Siostrzonek,
nejvyšší
představitel
břevnovských
benediktinů, do kteréžto komunity P. Vojtěch patřil. Ten
v té době ještě pobýval v Chicagu, a nemohl se
slavnostního aktu osobně zúčastnit. Natrvalo se do Česka
vrátil až v roce 2000, do svého mateřského kláštera
v Břevnově, aby zde strávil zbytek svého života. Podařilo
se mu totiž v USA zajistit na své místo nástupce a
nakrátko se ještě vrátil do Cicera, aby zde zařídil poslední
potřebné záležitosti. Bohužel se do své vlasti již nevrátil.
Dne 19. května roku 2001 v Chicagu, v budově
Velehradu, který s takovou láskou a péčí budoval pro své
americké krajany, náhle zemřel. Nebylo mu dopřáno
zemřít a být pohřben ve vlasti, jak si vždycky přál, ale
odpočívá v daleké cizině mezi svými americkými krajany,
kterým dal většinu svých sil a kterým věnoval celé své
srdce. Američtí krajané se s ním rozloučili ve farním
kostele Panny Marie Svatohorské v Ciceru 23. května,
druhý den byl pohřben v benediktinském opatství sv.
Prokopa v Lisle, vedle svého věrného celoživotního druha
P. Maura Boučka, který odešel na věčnost o rok dřív.
Marně lovím v paměti vzpomínku na jiného polického
rodáka, který by P. Vojtěcha Jaroslava Víta OSB svým
významem dokázal překonat. Jistě, čtyřicet let
komunistického nevolnictví a jeho sekulární represe
dokázaly vymýt z mysli většiny duchovní rozměry života.
Připomínat osobu P. Vojtěcha Víta a jeho ostatních
spolubratří bylo nebezpečné a tabu. Snad se ta doba již
nevrátí, takže je ještě čas tyto mezery alespoň trochu
vyplnit.
Napsal Miroslav Pichl s použitím materiálů p. Jiřího Kohla.
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