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Vážení a milí,
počasí letošního podzimu je
nevlídné. Adventní čas, pro
mnohé
období
chvatu
a
pracovního vypětí, je víc než
kdy jindy melancholický a
smutný.
Nedovolme,
aby
převážila skepse a nervozita,
která jde ruku v ruce s pocitem
osamocení, bezvýchodnosti a zbytečnosti.
Snažme se, každý sám za sebe i společně,
aby bylo víc veselo než smutno. Mnohdy stačí
opravdu málo…
Děkuju za celoroční spolupráci, setkávání,
podporu, ale i kritiku, která by měla zlepšit cíl
našeho společného snažení.
Do nastupujícího roku přeju především zdraví,
lásku, spokojenost osobní i pracovní, naději a
víru v nás všechny i sebe samé.
S úctou za vedení města Ida Seidlmanová

Již pomalu měsíc slouží automobilové dopravě nově
postavená přeložka II/303 v Polici nad Metují. Centrum se
pro nás všechny opravdu uklidnilo. Řidiči si nové značení
včetně přednosti v jízdě osahávají a respektují. Ovšem jsou
i tací, kteří jezdí stále ze zvyku, jak jsou po léta naučeni.
Jedná se hlavně o výjezd z Masarykova náměstí okolo
Pellyho domů směr na Bezděkov nad Metují či Velké
Petrovice. Zde jíž musí každý, kdo vyjíždí z náměstí, dávat
přednost v jízdě.
Další navýšení automobilové dopravy přes naše město a
okolí může nastat ke konci letošního roku a to připojením
České republiky do schengenského prostoru. Tento prostor
dostal pojmenování podle vesnice SCHENGEN
v Lucembursku. Zde byla 14.6.1985 podepsána příslušná
mezistátní dohoda o postupném odstraňování kontrol na
společných hranicích. Cílem této dohody je vytvoření
prostoru volného pohybu osob a zboží bez kontrol na
společných tzv. vnitřních hranicích. Schengenský prostor
tvoří státy části Evropy, jejichž společné hranice mohou
jejich občané a legálně pobývající cizinci, překračovat na
libovolném místě, aniž by museli projít hraniční kontrolou.
Pro občany ČR a cizince dojde k několika základním
změnám.
1.
2.

3.

Česká republika bude mít vnější hranici pouze na
mezinárodních letištích /v našem regionu Pardubice/,
ostatní hranice budou tvořit tzv. vnitřní hranice Schengenu.
Občané ČR i cizinci, kteří budou zkontrolováni a odbaveni
na vnější hranici Schengenu, budou mít možnost volně
překračovat hranice uvnitř schengenského prostoru na
jakémkoliv místě, kdykoliv a to bez hraničních kontrol.
Kontroly ze strany Služby cizinecké policie budou
probíhat namátkově ve vnitrozemí a právo na volný pohyb
uvnitř schengenského prostoru bude omezeno pouze
předložením platného cestovního dokladu, tj. občanský
průkaz nebo cestovní pas.

4.

V případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti
státu bude možné dočasně obnovit hraniční kontroly
stejným způsobem, jakým jsou prováděny v současné
době.
5. Uvnitř schengenského prostoru se sjednotí proces a
podmínky pro udělování víz a bude zavedeno jednotné
schengenské vízum.
6. V březnu 2008 budou zrušeny hraniční kontroly na
mezinárodních letištích pro lety uvnitř schengenského
prostoru, pro lety mimo budou pokračovat standardním
způsobem.
7. Bude zprovozněn Schengenský informační systém pro
výměnu informací v rámci schengenského
prostoru
/pátrání po osobách a věcech, boj s nelegální migrací
apod./
8. Služba cizinecké policie bude spolupracovat při prevenci a
objasňování tresných činů, v oblasti právní pomoci,
vydávání osob, předávání odsouzených a v urychlení a
usnadnění justiční spolupráce se všemi zeměmi
schengenského prostoru.
9. Na území smluvního státu bude moci cizinec pobývat až tři
měsíce bez přihlášení a dalších formalit. Při pobytu delším
než tři měsíce se cizinec bude muset přihlásit na
příslušném úřadě. Zde musí splnit dané formality,
především doloží dostatečné množství finančních
prostředků na pobyt nebo způsob jejich obstarávání
/zaměstnání / a zdravotní pojištění, kterým budou
v hostitelské zemi kryta všechna rizika.
10. Občané třetích zemí, tedy cizinci kteří nejsou členy EU,
budou moci vstoupit a cestovat na území členských států
po dobu max. tří měsíců a budou muset projít kontrolou na
vnější hranici /letiště/. Budou muset splňovat následující
podmínky-vlastnit platný cestovní pas, pokud bude
vyžadováno krátkodobé schengenské vízum do 90 dnů a
budou muset doložit účel cesty a vlastnictví dostatečných
finančních prostředků na dobu pobytu a pro návrat.
11. Pravidla pro volný pohyb turistů se netýkají zahraničních
pracovníků. Občané ČR nemohou v některých státech EU
volně pracovat, neboť některé státy EU využily
přechodného období pro otevření svého pracovního trhu.
Nejpozději k 1.5.2011 skončí přechodné období omezující
volný pohyb pracovních sil z ČR a ostatních nových
členských státu EU. Čeští občané tak budou moci pracovat
ve všech členských státech samozřejmě za předpokladu, že
budou majiteli platného pracovního povolení.

Toto je jen část zpráv, které se budou týkat občanů při
jejich vycestování. To hlavní nás ale bude čekat na
komunikacích, kde hraniční přechody Otovice a Starostín
zažijí dle názorů odborníků zvětšenou průjezdnost. V
současné době mají povolenou průjezdnost do váhy 6 t,
takže žádné kamiony tam nemohou projíždět.
Zdeněk Kadidlo

Kopírování pro veřejnost zrušeno
Počínaje lednem 2008 ruší Městský úřad v Polici nad
Metují kopírování dokumentů pro veřejnost.
O pořízení kopií dokumentů můžete nadále požádat
v knihovně a městském Infocentru v Pellyho domech nebo
v prodejně Univerzál v Kostelní ulici a v prodejně
kancelářské techniky S.E.K.T. (vchod z Nádražní ulice
mezi lékárnou Kuklík a vchodem do České spořitelny)
Co nás k tomuto vede?
Kopírování na úřadě bylo zavedeno historicky, již někdy
v roce 1991. V té době kopírka u nás byla asi jediná v Polici
nad Metují. Proto jste jinou možnost než si dát dokumenty
okopírovat zde, neměli.
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Pro nás je vedení této „hospodářské činnosti“ stále
administrativně komplikovanější - kontrolní orgány vyžadují
kalkulace, evidence, příjmové doklady včetně vyúčtování
k poslednímu dni v měsíci atd. (pro zajímavost a dokreslení
- růžový průpisový doklad, který dokladuje vyhotovení
kopie za 2 Kč stojí 1,14 Kč, list papíru téměř 0,20 Kč atd.,
ve hře jsou i poplatky z autorských práv a recyklační
poplatky z kopírovacího stroje …..)
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám i nám do
dalších let hlavně zdraví, spokojenosti .
Vedoucí finančně správního odboru Jindra Kosinková

Telegraficky…
Společenský
ples
města
ve
spolupráci
s Ostrostřeleckou gardou polickou plánujeme na
sobotu 5. dubna 2008.
Na sále Pellyho domů chybí klavír. Stěhování nástroje
například z Kolárova divadla, kde má své místo, je
necitlivé. Zakoupení klavíru nepovažuji za zásadní
s ohledem na potřebnost jiných věcí. Dovoluji se tedy
pozeptat, zda někdo nemá doma klavír zahálející a
nebyl by ochoten ho do prostor sálu Pellyho domů
zapůjčit.
V pondělí 31. 12. bude Městský úřad v Polici nad
Metují uzavřen. Posledními dny pro vyřizování
záležitostí na městském úřadě tak letos budou
čtvrtek a pátek 27. a 28. prosince 2007.
Na Štědrý den bude hřbitov otevřen do půlnoci a na
Silvestra do 22.00 hodin.
Děkuji našim ochotníkům za nastudování a úspěšné
uvedení hry Báječná léta pod psa.
Ida Seidlmanová

na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2007
V souladu s § 38, odst. 1, zák. č. 367/90 Sb. o obcích a ve znění pozdějších
změn a doplňků svolávám zasedání zastupitelstva města

na středu 12. prosince 2007 v 17.00 hod.
do společenského sálu CKV Pellyho domů v Polici nad Metují
Program:
• Změny rozpočtu města rok 2007
• Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2008
• Pronájmy, prodeje
• Různé, diskuze
Ida Seidlmanová, starostka

Obsah usnesení rady města
č.24 a č.25 /2007 ze dne 12. 11. a 26.11. 2007
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků dle přílohy.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej části pozemku p.č. 1050/16 o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Police nad Metují - ulička mezi pozemky st.č. 93 a st.č. 94.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na
pozemku st.č. 379/2 v k.ú. Police nad Metují.
RM revokuje své usnesení č. 07/21/2007 a souhlasí s
uložením elektropřípojky společnosti Vodafone do pozemku
p.č. 1175 v k.ú. Pěkov v souvislosti s umístěním antény na
základnovou stanici Telefonica O2 a T-mobile v Pěkově.
Podmínkou je, že po dokončení stavebních prací uvede investor
místní komunikaci na pozemku p.č. 1175 do řádného stavu,
nejlépe živičným potahem.

RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene
- právo umístění, zřízení a provozování zařízení "Kabelové
vedení NN-kabel 1-AYKY-J 3x240+120 mm2, plastový pilíř
SR 402" na pozemcích p.č. 731/11 a 731/3 v k.ú. Velká
Ledhuje pro oprávněného z věcného břemene ČEZ Distribuce,
a.s. Do doby realizace stavby a geometrického zaměření
břemene bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene. Hodnota věcného břemene činí 500,Kč.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení malého rozsahu na
zpracovatele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
na zástavbu rodinných domků a bytových nízkopodlažních
objektů v Polici nad Metují, v lokalitě Pod Klůčkem, Ing. Janu
Podstatovou, Suchý Důl čp.49 za nabídkovou cenu 69.000,- Kč.
RM schvaluje s účinností od 1.11.2007 plat nové ředitelce
MŠ Police nad Metují paní Daně Balákové ve výši dle přílohy.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení
malého rozsahu na výměnu plynového kotle o výkonu 1 100
kW v sídlištní kotelně v Polici nad Metují, s podmínkou
doplnění zadání o technickou specifikaci požadovaného kotle.
Kritéria:
Výše nabídkové ceny
váha 50%
Délka záruční doby na provedené dílo
váha 10%
Financování ze strany uchazeče
váha 40%
Obeslané firmy:
R.O.K 93 spol. s r.o., ul. Kladská, Trutnov
H+K Energosteel, s.r.o., Slovany 3051, Dvůr Králové n/Labem
VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, Jaroměř
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta, Ing. Vasil Bučok, ředitel TS
Police nad Metují s.r.o, Ing. Pavel Scholz, předseda stav.
komise, Jiří Škop, odbor výstavby, Václav Tlapák, inv. technik
odboru IMŽP
RM schvaluje přidělení městských bytů v ulici 17.
listopadu v Polici nad Metují takto :
1) Byt č. 6 - 1+0 v domě č.p. 314 panu Marku Kočímu s
podmínkou, že uhradí dluh na nájemném po své matce
ve výši 3.553,- Kč do 31.12.2007. Nájemní smlouva
bude uzavřena od 1.1.2008 na dobu určitou v délce 3
měsíců s možností dalšího prodloužení, pokud bude
řádně placeno nájemné a úhrady za služby spojené s
užíváním bytu.
2) Byt č. 2 - 1+1 v domě č.p. 309 paní Janě Kvasničkové.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 15.11.2007 na dobu
určitou v délce 1 roku s možností dalšího prodloužení,
pokud bude řádně placeno nájemné a úhrady za služby
spojené s užíváním bytu.
RM revokuje své usnesení č. 01/18/2007 a schvaluje
bezúplatné převedení níže uvedeného nepotřebného movitého
majetku ve vlastnictví Knihovny města Police nad Metují do
vlastnictví:
a) obce Velké Petrovice.
- inv.č. 307 výpůjční pult
1 ks
- inv.č. 249, 250, 251
regál šíře 90 cm
3 ks
- inv.č. 270, 271
regál šíře 124 cm
2 ks
b) příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Police nad
Metují - inv.č. 268
regál na časopisy
1 ks
RM schvaluje Operační plán zimní údržby pro zimní
období 2007-2008.
RM schvaluje organizační směrnici č. 5/2007, o
odpovědnosti za zveřejňování informací na webových
stránkách města Police nad Metují.
RM bere na vědomí informaci o výběru odpadového
poplatku a návrh odpadového poplatku pro rok 2008, který
vychází z přechodu na 52 svozů ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou
vyhlášku č. 6/2007, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
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RM bere na vědomí návrh investičních akcí města do
rozpočtu roku 2008.
RM schvaluje pronájem areálu zahradnictví v k.ú. Police
nad Metují, konkrétně pozemků p.č. 85/2, 85/4, 85/5 a části
pozemku st.č. 528 o výměře 250 m2, spolu se čtyřmi skleníky
umístěnými na pozemku p.č. 85/2 a nebytového prostoru o
ploše 75 m2 v přízemí domu č.p. 373 v k.ú. Police nad Metují
panu Ing. Daliboru Zobalovi za podmínek stanovených
nájemními smlouvami.
RM schvaluje dodatek č.2 smlouvy o dílo na stavbu
přeložky II/303 v Polici nad Metují.
RM bere na vědomí informaci o rozšíření veřejného
osvětlení a pověřuje místostarostu v jednání o finančním
rozsahu požadovaných víceprací.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1050/16
o ploše 15 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu ideální poloviny pozemku
p.č. 1162/2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje darování následujícího hmotného majetku
Mateřskému centru MaMiNa z majetku města : počítač inv. č.
114, monitor inv. č. 105, tiskárna inv. č. 210
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení prodej
spoluvlastnického podílu 158/1000 na budově č.p. 336 a
pozemku st.č. 608 v k.ú. Velká Ledhuje manželům Alexandrovi
a Jiřině Kurovým. Kupní cena je stanovena ve výši 299.950,Kč a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM souhlasí s podnájmem 1/3 nebytových prostor
v přízemí domu č.p. 342 - "zelený domeček" v k.ú. Police nad
Metují paní Ivaně Maroulové od 1.12.2007 na dobu neurčitou.
Účelem podnájmu je poskytování pedikérských služeb,
nájemné nepřevýší 1/3 celkového nájmu.
RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p.č.
277/3, 277/11, 277/4 a 277/8 v k.ú. Velká Ledhuje manželům
Jursovým.
RM na základě projednání připomínek z jednání stavební
komise:
a) žádá odbor výstavby - Jiřího Škopa o prověření nutnosti
zpracování protokolu institutu technické inspekce pro
Pellyho domy
b) žádá znovu odbor IMŽP o zpracování konkrétního
seznamu dokončených staveb u kterých běží reklamační
lhůty s termíny a případnými závadami k reklamaci
c) schvaluje umístění dodatkové tabulky na označník nového
parkoviště před firmou Pejskar a spol. s nápisem - pro
zaměstnance firmy Pejskar a spol. v době od 5 do 15 hodin
a žádá TS s.r.o. o umístění této tabulky
d) žádá místostarostu o kontrolu splnění příslibu firmy O2,
která se zavázala odstranit nepotřebná venkovní vedení a
sloupy do konce roku 2007
e) žádá odbor IMŽP o dohled nad likvidaci eternitu v areálu
bývalé firmy Milpo s.r.o.
f) žádá stavební komisi
- o vyjádření k plánu údržby objektů města zařazených do
správy TS s.r.o. a o přípravu podkladu pro veřejnou
diskuzi o pěší zóně v centru města
RM souhlasí se zrušením II. plátce mzdy povinného Josefa
Cejzlara, nar. 1945, tj. Obec Šonov u Broumova (zůstává tak I.
plátce, tj. ČSSZ Praha).
RM schvaluje orgnizační řád MěÚ platný od 1.1.2008 a
zároveň stanoví počet zaměstnanců zařazených do MěÚ,
organizační složky CKV Pellyho domy a městské policie na 34.
RM schvaluje smlouvu o dílo na vypracování studie
„Police nad Metují: technicko-ekonomické posouzení
optimálního řešení likvidace odpadních vod v částech Radešov,
Hlavňov a Pěkov + Hony“.
RM schvaluje použití finančních prostředků z fondu
investic ZUŠ v Polici nad Metují ve výši 47.480,- Kč na
pořízení investičního majetku – nákupu tuby CBB 483-4.

RM schvaluje rozpočtová opatření č. 23 a 24, celkem
zvýšení příjmů i výdajů o 70 000,- Kč
RM schvaluje na základě plnění významných pracovních
úkolů v průběhu roku 2007 poskytnutí mimořádných odměn
ředitelům organizací zřizovaných městem ve výši dle přílohy.
RM schvaluje použití prostředků z příspěvku města ZŠaMŠ
v maximální výši 60 000,- Kč na výplatu mezd za předpokladu,
že bude dodržen celkový rozpočtový rámec na rok 2007.
RM schvaluje z důvodu nedostatku mzdových prostředků
organizace snížení osobního příplatku řediteli ZŠaMŠ Mgr. K.
Nývltovi o částku 3.000, Kč s účinnosti od 1.11.2007.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Police nad Metují za 3.čtvrtletí roku 2007,
které předložil ředitel Mgr. K. Nývlt.
www.meu-police.cz

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na
INVESTIČNÍHO TECHNIKA
druh práce :
Zajišťování realizace investičních
akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr
a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby,
přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn
smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční
dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o
předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v
průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání
finančních
prostředků
z
rozpočtu.
Technicko
ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně
návrhů opatření na změny.
místo výkonu práce : Území města Police nad Metují
platová třída :
10. platová třída
Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v
bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání - ve stavebním oboru
minimálně 3-letá praxe ve stavebnictví
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Uzávěrka přihlášek:

8. ledna 2008

Termín nástupu:

1. dubna 2008

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v obálce
označené „konkurz investiční technik“ na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojte:
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
znalostí a dovedností týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř.
doklad o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pozn. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
- zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
- rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
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Znečištění ovzduší, pálení odpadu
Přišlo chladné období, v domácnostech se začalo více
topit a hnedle se to 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 materiálů, které nejsou řádné palivo, a to
především spalováním odpadu. Z hlediska celostátního
pohledu, tvoří právě vytápění domácností významný podíl
na celkovém znečištění ovzduší a to cca 40%. Tímto
znečištěním jsou myšleny především emise oxidu siřičitého,
oxidů dusíku, polycyklických aromatických uhlovodíků,
benzo(a)pyrenu a poletavého prachu a následný vznik
ozónu, jejichž nadlimitními koncentracemi je zatíženo více
jak 50% obyvatel. Spalování odpadu je letitý zlozvyk, který
k uvedenému znečištění značně přispívá. Škodlivost tohoto
konání je v tom, že při nízkých teplotách v domácích
topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě
uvedených, ale i dalších 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 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. Při zjištění toho
protiprávního jednání bude uložena sankce.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Lesy Policka
Hospodaření DSO Lesy
Policka je na vysoké úrovni.
V uplynulém měsíci, každá
z obcí sdružená ve společném
lesním hospodaření (Police n.M.,
Machov a Česká Metuje),
obdržela osvědčení o účasti
v regionální certifikaci lesů
podle systému PEFC. Certifikát má pětiletou platnost a je
nezávislým potvrzením o kvalitě hospodaření v lesích.
Takovéto hospodaření je definováno jako trvale udržitelné
hospodaření (TUH), se třemi aspekty - ekologickým,
ekonomickým a sociálním. Certifikace je důležitou
informací i pro širokou veřejnost o kvalitě hospodaření na
daném majetku, a že výrobky s logem PEFC pochází z lesů
obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.
Binar Luboš, DSO Lesy Policka

PODĚKOVÁNÍ
Posledním dnem roku 2007 se loučíme se
spolupracovnicí a kolegyní Věrkou Steinerovou, se kterou
jste se mohli setkávat na MNV a později na MěÚ v Polici
nad Metují od roku 1978. Spolehlivá, energická a pracovitá
mzdová účetní končí svoji aktivní zaměstnaneckou dráhu a
vstupuje do období odpočinku. Přejeme jí i touto cestou do
dalších let mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
Pomyslnou štafetu převzala paní Iveta Osobová, která
společně se mzdovou agendou přebírá i agendu spojenou
s pronájmem hrobových míst a hrobového zařízení. V této
oblasti je připravena se Vám věnovat při osobní návštěvě
přímo na městském úřadě v kanceláři č. 41 nebo na
telefonu č. 491 509 998, případně prostřednictvím e-mailu
osobova@meu-police.cz.
Za MěÚ Police nad Metují tajemník Ing. Pavel Pohner
a za vedení města starostka Ida Seidlmanová

Změny v obsazení kanceláří MěÚ
V závěru roku došlo na MěÚ v Polici nad Metují
k přemístění několika kanceláří. Jak již bylo uvedeno
v minulém čísle, matrika se přesunula do přízemí, do
kanceláře bývalého informačního centra, které našlo svůj
nový domov v Pellyho domech. Touto změnou vycházíme
vstříc všem, které výstup po schodišti do prvního patra již
zmáhal. Mimo agendy občanských průkazů, evidence
obyvatel, obřadů a ověřování opisů a podpisů zde bude
umístěno i kontaktní místo pro získání ověřených výpisů ze
tří základních registrů - katastru nemovitostí, obchodního
rejstříku a živnostenského rejstříku (v průběhu roku 2008 i
výpis z rejstříku trestů) tzv. CZECHPOINT.
Další změny se odehrály mezi kancelářemi v prvním
patře. Do kanceláře po matrice č. 23 se přesunula agenda
poplatků (D. Adamová a J. Kollertová), které v jejich bývalé
kanceláří č. 41 ve vedlejší budově čp. 97 nahradila účtárna
s agendou pronájmu hrobů. V uvolněné kanceláři po
účetních č. 42 v budově čp. 97 našel důstojnější zázemí pan
místostarosta Zdeněk Kadidlo, kterého v jeho malé kanceláři
v radniční budově č.25 nahradila referentka dotací a DSO
Policka Ing. Helena Ištoková.
Přestože se jedná o sérii přesunů, doufám že se
návštěvníci městského úřadu rychle zorientují a bez
komplikací najdou místo, kde jim budou naši úřednici
k dispozici. Aby tomu tak bylo, doporučujeme sledovat
poutače v přízemí a především v prvním patře radnice.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Práce sociálním odboru v kostce
Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon č 108/2006
Sb., o sociálních službách,
zákon č. 110/2006 Sb., o
životním a existenčním minimu, a zákon č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi.
Co tato změna přinesla. Hlavně velkou nespokojenost a
zlobu mezi příjemci sociálních dávek. Ale také šetření
státního rozpočtu. Z částky 2900,--Kč měsíčně
pro
jednotlivce se opravdu moc žít nedá. Není se co divit, že i
mnoho dlouhodobých „chronických nemakačenků“ si přes
léto nějakou brigádu našlo. Po roce můžeme říct, že nový
zákon alespoň z části své poslání plní. O zákonu o
sociálních službách se tohle říct nedá. Příspěvek na péči,
který v současné době vyplácí Náchod a je ve výši od 2000
Kč do 11000 Kč, se zpátky do státního rozpočtu nevrácí. Je
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spousta občanů, kteří pomoc potřebují, a peníze na tuto
pomoc využijí. Z praxe ale víme, že většina lidí, kteří tuto
dávku pobírají, si pečovatelkou službu nebo jinou pomoc
nezaplatí. „ Penízky se přece lépe hodí mít někde pod
polštářem např. pro vnoučata“.
Pro nás, pracovnice sociálního odboru, sice ubylo
klientů, ale zvýšilo se vysvětlování, papírování a práce
v terénu.
K tomu samému došlo i v práci pro pečovatelskou
službu. Již zmiňovaný
zákon o sociálních službách
stanovuje
povinnost
mít
pečovatelskou
službu
zaregistrovanou a vypracované standardy kvality práce a
metodiky práce.
Vypracování těchto dokumentů nám zabralo celé první
čtvrtletí a dosud je vylepšujeme. V následujících letech
budou na tyto standardy a jejich dodržování chodit inspekce
z krajského úřadu.
Souběžně s tím byl v tomto roce upraven i ceník na
úkony pečovatelské služby.
Vlastní pečovatelská služba si zaslouží pochválit.
Zaměstnanci se pečlivě starají o své klienty jak v budově
pečovatelského domu tak i v terénu. Kromě běžných úkonů
(rozvoz obědů, nákupů, úklidů a dalších požadovaných
služeb) se starají o vyplnění jejich volného času .
V pečovatelském domě se cvičí, hrají hry , promítají pěkné
filmy. Další oblíbenou zábavou jsou výlety „ modrým
autobusem „ a využívání zahrady k opékání špekáčků a
pořádání různých oslav.
Jednou z největších v letošním roce bylo pojmenování
pečovatelského domu jménem „Javor“. Další změna, která
se přímo dotkla uživatelů, je změna jídelny. Od listopadu
vozíme obědy z Hronova z jídelny pana Jiráska. O tom, že
jsou obědy dobré, svědčí především to, že se zvýšil počet
odběratelů obědů.
Jako každý rok bych chtěla
touto
cestou
poděkovat
zaměstnancům
pečovatelské
služby a sociálního odboru za jejich
celoroční dobrou práci.
Zároveň přeji všem občanům
příjemné svátky, hodně zdraví a
spokojenosti do roku 2008.
Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru

Z činnosti stavební komise
Pellyho dům - Drobné kolaudační nedodělky byly již
odstraněny, vlhkost zdiva bude odstraněna do dubna 2008.
Do vrat u brány k pozemku pana lékárníka a dvora byly
doplněny výplně. Dodavateli schází protokol ITI ( institut
technické inspekce). Pan Jiří Škop prověřuje nutnost jeho
zpracování u veřejné budovy s více jak 250 občany. Úprava
chodníku a parkoviště za Pellyho domy byla přesunuta do
rozpočtu roku 2008. Dřevěné schodiště v předsálí začíná
vykazovat známky poškození, stavební komise doporučuje
do schodů zapustit (zafrézovat) kovovou hranu, u baru lépe
označit možnost používání dalších veřejných WC,
v průběhu větších akcí zajišťovat na WC doplňování mýdla,
papírových ručníků a při akcích s tancem zajistit kluznost
parket ( mýdlo,vosk).
Přeložka silnice II/303 - Na základě změny projektu,
rozšíření obchvatu o kruhový objezd je prodloužen termín
dokončení přeložky silnice II/303 včetně chodníků a
terénních úprav do konce května 2008. Do rozpočtu na rok
2008 bude nutné doplnit náklady na výstavbu chodníku do

ulice Na Struze. Firma dodělává ochranné zábradlí u silnice
směrem k nábytku pana Antla a bude o jeden sloup
doplněno veřejné osvětlení k Radešovu. U parkoviště
administrativní budovy firmy Pejskar budou zakreslena
jednotlivá stání pro automobily až na jaře 2008. Průchod
mezi stávajícím chodníkem před vrátnicí firmy Pejskar a
parkovištěm dodělají Technické služby města Police. Na
původní parkoviště za chodníkem před oplocením firmy
Pejskar je potřeba dosypat ornici. Vzhledem k bezpečnosti
provozu na křižovatce u Pellyho domů stavební komise
doporučuje v co možná nejkratším termínu zakreslit bílé
pruhy na asfalt.(vyznačit hlavní silnici k Bezděkovu).
Rekonstrukce ČOV - Podání žádosti na dotaci
rekonstrukce čističky odpadních vod se posouvá na začátek
roku 2008. RM schválila vítěze výběrového řízení malého
rozsahu na manažera projektu "Intenzifikace ČOV Police
nad Metují" firmu Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo
za nabídnutou cenu vč. DPH 987.700,- Kč a vítěze
výběrového řízení malého rozsahu na zpracovatele projektu
" Intenzifikace ČOV Police nad Metují" firmu VIS Vodohospodářsko- inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec
Králové za nabídnutou cenu vč. DPH 389 650,- Kč V úterý
14.12.2007 v 10:00 se uskuteční schůzka s manažerem a
zpracovatelem projektu za účasti zástupců podniku Veba a
CHKO. Projekt by měl být dokončen k žádosti o územní
rozhodnutí. Pro vydání následného stavebního povolení je
závazné stanovisko CHKO nutné, bez toho nelze se
stavebním ani vodoprávním úřadem vůbec zahájit řízení.
Příprava území pro zástavbu rodinnými domy Investiční technik pan Tlapák seznámil členy komise
s průběhem výběrového řízení malého rozsahu na
vypracování projektu pro územní rozhodnutí v lokalitě Pod
Klůčkem na komunikace, sítě technického vybavení a
zástavbu rodinných domků a bytových nízkopodlažních
objektů. Stavební komise doporučuje zařadit přípravu území
(vypracování projektové dokumentace) do rozpočtu na příští
rok a schválit vítěze výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu města
Police nad Metují - Po projednání a dohodě s orgány státní
správy byl v průběhu podzimu 2007 upraven návrh zadání
změny č. 2 Územního plánu města Police nad Metují a
tento upravený návrh byl dne 31. 10. 2007 schválen
zastupitelstvem města. V současné době firma Urbaplán
Hradec Králové zpracovává návrh změn č. 2, a po jeho
dokončení bude tento návrh v průběhu I. pololetí roku 2008
projednán s dotčenými orgány státní správy a následně
proběhne veřejné projednání.
Pěší zóna v Kostelní ulici, náměstí - Zprovoznění
obchvatu znamená pro polické občany především likvidaci
nákladní dopravy z náměstí. Stavební komise doporučuje
připravit zadání pro vypracování studie na pěší zónu a do
rozpočtu na rok 2008 ji zahrnout. Na SK se diskutovalo o
rozsahu a podobě budoucí pěší zóny. Jedná se o
Masarykovo náměstí, Kostelní ulici, Komenského náměstí,
průchod z náměstí k obchvatu vedle radnice, domem čp. 97.
(parkovací místa, osvětlení, zeleň, místa pro posezení a
odpočinek, napojení průchodů a navržení tak, aby byla
zajištěna především funkčnost území). Dohodli jsme se, že
do příští stavební komise si každý člen SK vypracuje svůj
návrh řešení (zadání) pěší zóny a v lednové SK vybereme
dva nejzdařilejší návrhy k posouzení radě města.
Dne 13. listopadu 2007 proběhla schůzka zástupců ČEZ
a města Police nad Metují, kde byly upřesněny investiční
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akce na další roky. Stavba „Police n/M - KNN - Ochoz,
zahrádkářská kolonie“
v katastrálním území Velká
Ledhuje, byla původně plánována na rok 2007, z finančních
důvodů na straně ČEZ bude přesunuta na rok 2008 - 09.
Z důvodu, že na stavbu bylo vydáno stavební povolení
3. dubna 2006 a nebyla stavba zahájena do 2 let ode dne,
kdy stavební povolení nabylo právní moci, je nutné
stavebnímu úřadu podat odůvodněnou žádost na prodloužení
platnosti stavebního povolení. Rekonstrukce NN Police
nad Metují, Radešovská ulice - stavba je zahájena a bude
dokončena do konce roku 2007. Objekt bývalé zděné
trafostanice na křižovatce u penzionu Adler na stp.č.812 město požaduje jeho demolici. Dle aktuálního výpisu z KN
je vlastníkem objektu bývalé trafostanice ČEZ Správa
majetku, s.r.o. Ing.Babka tuto společnost opětovně vyzve
k provedení požadované demolice. Z důvodu omezení
investic se realizace dalších staveb posouvá min. o 1 rok.
Rekonstrukce NN Ledhujská ulice od areálu S CHKO
Broumovsko až po čp. 11 (2009-2010), Rekonstrukce NN
v ulici Pod Klůčkem (2009). SK doporučuje znovu urgovat
likvidaci telefonních kabelů na sloupech, která byla
přislíbena do konce letošního roku.
Stavba „silnice II/303 - rozšíření o stoupací pruhy Na
Pasa“ - Stavební komise byla seznámena s průběhem
přípravy stavby. Jedná se rozšíření silnice od křižovatky na
Hony až po křižovatku do Jetřichova. V současné době
probíhá jednání investora stavby s majiteli
stavbou
dotčených pozemků. V případě, že nedojde k dohodě
s jednotlivými majiteli pozemků, doporučuje
stavební
komise navrhnout úpravu trasy silnice.
Ing. Scholz Pavel, předseda stavební komise

Sbírka nadace Kuře v tísni.
Město Police nad Metují jako partner www.doplnek.com
podporuje humanitární sbírku nadace Kuře v tísni.
Děkujeme všem, kteří do 21. prosince tohoto roku
přispějí do kasiček umístěných v naší mateřské škole,
knihovně města a v lékárně Kuklík.
Věříme, že v předvánočním čase jakýmkoli finančním
příspěvkem vyjádříte podporu nadaci, která pomáhá dětem,
které nemají štěstí být přirozeně šťastné.
Děkujeme. Ida Seidlmanová

Střípky z činnosti zdravotně –
sociální komise
V průběhu minulého měsíce naše komise uspořádala 2 akce.
Dne 15.11.2007 se ve spolupráci s Ligou proti rakovině
konala v Pellyho domech přednáška na téma rakoviny prsu,
kterou vedl zkušený odborník - onkolog MUDr. Vladimír
Müller.

Pan doktor vyprávěl o tom, co to vlastně nádorové
onemocnění je, jaké rizikové faktory jeho vznik mohou
podporovat, jak se dá toto onemocnění diagnostikovat a léčit,
ukázal nám na rentgenových snímcích, jak vypadá pozitivní
nález. V praktické části si mohly ženy na modelech vyzkoušet,
jak se správně provádí samovyšetření prsu a pohmatem
lokalizovat ve tkáni podezřelý útvar. Na samém konci
přednášky většina žen využila možnosti zeptat se pana doktora
na otázky, které je zajímaly a nebo na problémy, které trápí je
samotné nebo jejich blízké. Celou akci jsme zhodnotili jako
úspěšnou a věříme, že si ženy, které se jí účastnily, odnesly
spoustu zajímavých informací a poznatků.
Liga proti rakovině spolupracuje se společností AVON
Cosmetics, která pro přednášku poskytla 2 modely.

Rozpis lékařů stomatologické
služby - konec roku 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
15.12. – 16.12.
22.12. – 23.12
24.12.
25.12.
26.12.
29.12. – 30.12
1.1. 2008

Lékař

Tel. č.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

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

491 543 543

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 547 139

491 582 381
491 543 844
491 524 334
491 581 394

Program prevence rakoviny prsu odstartovala společnost
Avon ve Velké Británii již v roce 1992 a v současnosti se jej
účastní přes 50 zemí včetně České republiky. Cílem programu
je zpřístupnit léčbu a prevenci a podpořit výzkum v oblasti
rakoviny prsu. V České republice se společnost Avon zapojila
do projektu v roce 1997.
Pro rok 2007 vytvořila projekt Ženy ženám, který je určen
ženám mladším 45-ti let a starším 69-ti let, nebo těm, které byly
na mamografickém vyšetření hrazeném zdravotní pojišťovnou
v loňském roce, ale v tomto roce jej chtějí pro jistotu svého
zdraví absolvovat znovu. Společnost AVON vydala v rámci
tohoto projektu letáky, jehož součástí je i „Poukaz na
vyšetření“ a na každé mamografické nebo sonografické
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vyšetření přispívá částkou 200 Kč. Cena se pohybuje v rozmezí
300 – 800 Kč v závislosti na druhu vyšetření.
Společnost AVON Cosmetics uskutečnila již 4 ročníky
tohoto projektu, poslední z nich v roce 2006. Vloni se do něj
zapojilo celkem 53 akreditovaných diagnostických center z celé
ČR. Nejbližší pracoviště pro tento region se nachází v Náchodě,
v Purkyňově ulici, na RTG poliklinice, která je součástí
náchodské nemocnice. č. tel.: 491 601 375.
Další informace o projektu Ženy ženám získáte na
www.brantese.cz /kde naleznete též aktuální seznam
akreditovaných mamografických screeningových center, která
se do projektu zapojila/ nebo na bezplatné Avon Lince proti
rakovině prsu na čísle 800 180 880. Provoz linky zajišťuje
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním prsu. Kromě členek sdružení je na lince
k dispozici jednou týdně také lékař – onkologický odborník, a
jednou týdně psycholog.
Provozní doba:
Po – Pá: 9,00 – 19,00
Lékař – onkolog:
každá St 16,00 – 19,00
Psycholog: lichý Pá 16,00 – 19,00
Druhá akce se konala prvního prosincového dopoledne,
kdy jsme ve spolupráci s místním hasičským sborem pod
vedením p. Jiřího Hubky uspořádali na náměstí, v průchodu
pod radnicí humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Zde
bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří do sbírky přispěli
svými věcmi. Další sbírka se bude konat v průběhu měsíce
dubna nebo května, o jejím konání budete včas informováni
v Polickém měsíčníku a na stránkách města.
Na samý závěr bych Vám všem chtěla za zdravotně –
sociální komisi popřát krásné, pohodové svátky vánoční,
příjemnou oslavu konce roku a do nového roku spousty zdraví,
štěstí a úspěchů osobních i pracovních.
Bc. Monika Trnovská

No a na závěr jména těch nejúspěšnějších: 3. místo
Jolana Šnejdová, 2. místo Monika Jenková a 1. místo
Michaela Kosová. Vítězům gratulujeme, všem tvůrcům
děkujeme za účast a už se těšíme na další ročník aranžérské
soutěže.
Po této akci jsme zahájili výstavu rukodělných prací.
Všem, kteří se odvážili (většinou odvážily) a přinesli své
výrobky a předvedli je ostatní, moc a moc děkujeme. Vy jste
neslyšeli všechna ta slova obdivu a chvály, kterými
návštěvnici výstavy nešetřili. Strategická poloha Pellyho
domů je asi také důvodem daleko vyšší návštěvnosti. A
proto díky i všem těm, kteří se přišli potěšit a třeba i hledat
inspiraci.
V úterý se v návaznosti na výstavu uskutečnila i Černá
hodinka Netradiční textilní techniky, se kterými nás
seznámila paní učitelka Věra Kopecká z Broumova. A věřte
bylo na co se koukat:

Ukázka tkaní s kartami

KNIHOVNA
Možná si vzpomenete, že na Podzimní výstavě v Pellyho
domech jste měli možnost hlasovat pro dětské práce, které
děti
vykouzlily
v rámci
soutěže
KOUZLENÍ
S KVĚTINAMI, vyhlášené základní organizací Českého
zahrádkářského svazu a Knihovnou města Police nad
Metují. Děti se snažily a jejich práce se návštěvníkům líbily.
Vyhodnocení proběhlo 4. prosince 2007 od 8 hodin opět
v sále Pellyho domů před zahájením výstavy rukodělných
prací. Potom jsme si společně prohlédli výstavu
rukodělných prací a hledali inspiraci pro naše další tvoření.
Netradiční textilní techniky – ukázky výrobků

Děti si nakonec prohlédly práce šikovných rukou dospělých
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Od 12. do 14. listopadu v knihovně proběhla akce,
kterou jsme nazvali Svátek slova. Chtěli jsme si v dnešní
uspěchané době připomenout význam slov v našem životě.
To že jsou naším prostředkem vzájemného dorozumívání.
V úterý jsme připravili setkání autorů poezie z našeho okolí.
Sešli se lidé naladění na podobnou strunu a podvečer byl
naplněn ochotou vzájemného naslouchání a sdělování. Pak
následovala Černá hodinka. Při autorském čtení a přednesu
jsme vyslechli mnoho nádherných veršů. Snad se nám
podařilo alespoň trochu zprostředkovat slovu jeho úlohu být cestou člověka k člověku. V závěru roku se s vámi
chceme podělit o verše paní Lenky Jiránkové, která je naší
kolegyní v náchodské knihovně a zároveň je křehkým
člověkem, který hledá smysl lidského údělu.
O NEZAPOMÍNÁNÍ
Než vzlétnou hejna labutí
A mráz zavelí perutí
Půjdu v ten starý sad
Pár pláněk očesat
Je to už dávno…
Snad ještě jako děti…
Tu sladce trpkou
Lovím popaměti
Jak asi dnes chutnají?
Trhám je hbitě do košíku
a cítím vůni mandlí, fíků …
Nemůžu zapomenout …
jejich krvavé stopy v závěji…

SPÁNEK
Stín dosedá na ramena
Chvíle sladce unavená
Jako pták
Posel boží
Pod svá křídla
Naše hlavy složí
SLOVA
Slova jak stádo beránků
Kopýtky klepou na branku
Trhám v bláhové naději
Čekají
Říci – neříci
Otevři, srdce,
petlici.

Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za
přízeň, kterou nám v průběhu roku projevovali a za
pomocnou ruku, kterou jsme v průběhu stěhování velice rádi
přijali a za kterou ještě jednou děkujeme. Věříme, že se
budeme dále scházet v roce novém. Proto na shledanou s
verši paní Jiránkové: Otevři, srdce, petlici.
Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Úterý 22.1.2008 v 17:00 hodin

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

REŽIE: Howard E. Baker, John Fox

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

*****
Čtvrtek 31.1.2008 v 19:00 hodin

POSLEDNÍ PLAVKY
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem
v hlavní roli.

Fotografické

digitální

služby

na

počkání POLAROID - pro OP, ŘP a pasy

Zdena Krtičková, Tomkova ul. čp. 29, Police nad Metují

Provozní doba:

Pondělí 10.00 – 15.00 hodin
Středa 10.00 – 17.00 hodin
Při více zakázkách dle osobní dohody na tel. čísle
723 286 025 - Cena: 4 kusy/125,- Kč

Film "Poslední Plavky" je příběhem
Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry
tuzexového bonu. Jeho finanční
příjem spočívá v pronájmu vlastního
bytu. Každé léto je nucen trávit u
opuštěného rybníka, kde provozuje
ještě opuštěnější bufet. Jeho
pravou rukou (a to je levák) je
místní prosťáček Kamil Hošpes.
Mezi hrstku zákazníků patří dvojice
traktoristů Jirka s Péťou a Jardův
zapřísáhlý nepřítel, fanatický rybář
Pepa Vrtílek se svým psem Pepíkem.
Rozmarné letní dny jsou narušeny zjevením monstrózních
rozměrů. Z hlubin vod třetí závlahové kategorie se vynořil
monstrsumec Lojza a sežral Vrtílkova psa.
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Jarda Kuchař v Lojzovi vidí šanci na regeneraci místního
turistického ruchu. Povolává rybáře z celé republiky. A dva
skutečně dojedou...

REŽIE: Michal Krajňák

HRAJÍ: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Rudolf
Hrušínský, Jiří Lábus, Josef Rosen, Magdalena
Sidonová, Kristina Farkašová a další
PŘÍSTUPNOST: Nevhodný do 12 let
Komedie ČR 2007 (90 min).
Vstupné: 50 Kč *
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2008:
Úterý 5.2.2008 od 19:00 hodin
Čtvrtek 14.2.2008 od 19:00 hodin
Pátek 15.2.2008 od 10:00 hodin
Úterý 19.2.2008 od 19:00 hodin
Úterý 26.2.2008 od 17:00 hodin

KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ
CHYŤTE DOKTORA
CHYŤTE DOKTORA
VÁCLAV
PAN VČELKA

12. prosince 2007 v 18:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
mladší žáci
Vstupné: 40,- / 30,- / 20,**********
20. prosince 2007 v 18:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
starší žáci
Vstupné: 40,- / 30,- / 20,-

6. ledna 2008 v 19:30 hodin

koncert
LENKA DUSILOVÁ A TRIO

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

KOLÁROVO DIVADLO
sobota 29.12.2007 v 19.30 hodin
– poslední volná místa!!
sobota 19.1.2008 v 19.30 hodin

Vstupné: 150,- / 140,- / 130,Předprodej vstupenek od 3.12..

Divadelní spolek Kolár Police nad Metují
uvede hru Michala Viewegha

Sleva 50% na * označené programy po předložení průkazu ZTP
a ZTP/P. Průkazy předložte při koupi i kontrole vstupenek.

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA

Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován
v Infocentru v Pellyho domech.
na Masarykově náměstí v Polici nad Metuji.
tel.: 491 421 501, mobil: 728 267 377
e-mail: kultura@policko.cz

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

Jaroslav Souček

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

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

Vstupenky je možné rezervovat předem na všechny inzerované
akce (tzn. ode dne jejich uveřejnění ve zpravodaji, na plakátech,
webových stránkách, v kulturním přehledu apod).

OSTATNÍ AKCE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
neděle 23. prosince 2007 v 18.00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
Účinkují žáci ZUŠ Police nad Metují. Skauti přinesou
betlémské světýlko. Ostrostřelci budou opět vařit tradiční
nápoj. U stánku si budete moci zakoupit hrníček s radnicí
vyrobený pro Vánoce 2007.

KONCERTY V KOLÁROVĚ DIVADLE

neděle 23. prosince 2007 ve 24.00 hodin
kaple na Hvězdě

Sobota 22.12.2007 v 19:30 hodin - vyprodáno

v podání žáků a učitelů ZUŠ Police nad Metují.

Vánoční koncert Václava Hybše
hlavní host Naďa Urbánková

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.

DLOUHONOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
*****
pondělí 31. prosince 2007

SILVESTROVSKÝ PROGRAM
13.00 – 15.00 Silvestrovský vejšlap
– každý vyjde ze svého bydliště po vlastní ose k Čertově
skále, kde bude přivítán čertem, k dostání bude i tradiční
čertův šleh.

19.00

Silvestrovský ohňostroj
na náměstí
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úterý 1. ledna 2008 v 15.00 hodin
Masarykovo náměstí Police nad
Metují

NOVOROČNÍ
POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍČKY
VÝSTAVY

CO V DETEKTIVCE NEBYLO
Obyčejný, slušný člověk v situaci, kdy je schopen i vraždit.
Téma brilantně napsané detektivní komedie s vtipnou
zápletkou a starým dobrým anglickým humorem.

hrají:
Petr Nárožný, Jana
Boušková / Jana Švandová,
Václav Vydra, Martin
Sochor, Martin Kubačák /
Nikola Navrátil, Oldřich
Vlach a Miloš Hlavica,
Bořík Procházka, Ladislav
Trojan / Miloš Hlavica, Ota
Sládek
režie: Pavel Háša
Úctyhodný pan Ondřej Bennett žije jen pro svoji rodinu a
zahrádku. Je to šťastný člověk až do dne, kdy se v domě
objeví nezvaný host z Jižní Ameriky, vyděračský gauner
Pedro Juarez, a zcela změní smysl jeho života. Naštěstí je
nablízku začínající autor detektivek Timoteus Gregg …

Vstupné: 190,- / 180,- / 170,Předprodej vstupenek od 17.12.2007.

**********
4. - 21.12.2007, Pellyho domy, Police nad Metují

BROUMOVSKO
výstava fotografií

HORSTA BAUERA

Výstava je PRODEJNÍ
otevřeno: pondělí - pátek
pondělí a středa
8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00
úterý, čtvrtek a pátek
8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hod

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2008
1. února 2008 v 19:30 hodin

divadlo – úsměvná detektivka
s Petrem Nárožným a Václavem Vydrou
v hlavních rolích!!!
„Vedle Petra Nárožného se cítím jako opravdový gauner.
Cením si vynalézavosti i spolehlivosti, s jakou se mně
pokaždé snaží na jevišti oddělat.“
Václav Vydra

PELLYHO DOMY
Dovolujeme
si
Vás
informovat, že ve dnech
22. 12. 2007 – 1. 1. 2008
budou
Pellyho
domy
(Informační
centrum
a
kancelář CKV) uzavřeny.
Děkujeme za dosavadní
přízeň, do dalšího roku
přejeme vše nejlepší a
těšíme se na setkávání na
dalších akcích, které pro
Vás připravujeme.

Jana Rutarová
vedoucí organizační složky CKV Pellyho domy
Ve dnech 8. - 11. listopadu probíhal na sále
Pellyho domů Mezinárodní festival outdoorových filmů,
který navštívilo přibližně 600 lidí. Hojnou účast měly
zejména cestopisné besedy.
Informace o festivalu a několik fotografií najdete na
http://policko.cz/kultura-kronika.php.
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Na zimní a jarní měsíce 2008 připravujeme čtyři
přednášky – do polického divadla opět přislíbili zavítat
manželé Motani, chystá se další Diašou pořádaná
Petrem Jansou apod.

V pátek 23. 11. probíhal kurz „Výtvarné zpracování
kůže". Fotky z listopadového tvoření si můžete
prohlédnout na http://album.volny.cz/kurzkuzepolice/
Další kurzy připravujeme na únor (mramorování papírů
– EBRU) a březen (pletení z pedigu).

Taneční kurzy pro mládež
ZÁPIS do kurzu
společenského tance a chování
PODZIM 2008

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

Připravujeme na leden 2008
Vstupní prostory Pellyho domů
7. - 31. 1. 2008
Výstava Květy Belanové

"Krajiny snů"

Taneční kurzy pro manželské
a partnerské páry
Zájem o taneční kurz pro dospělé překonal nejen
očekávání naše, ale i tanečních mistrů. Více než
padesát přihlášených párů bude po domluvě rozděleno
na dvě skupiny, oba kurzy budou probíhat vždy
v pátek. První kurz v podvečerních hodinách (jak byli
informování všichni později přihlášení), druhý kurz ve
večerních hodinách.

Zahájení tanečních
v pátek 4. 1. 2008
od 19.00 hod na sále Pellyho domů

je pro všechny přihlášené páry SPOLEČNÉ!!
Na této nulté hodině bude domluveno
a upřesněno rozdělení do dvou skupin.

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

Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
5. ledna v 17,00 hod.
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Dobrovolný svazek
obcí Policka
a Centrum kultury
a vzdělávání Pellyho domy

Co dalšího se chystá..
Pro všechny, které výstava paní Belanové a
mramorování papíru EBRU zaujme, připravujeme
na pátek 8. února kurz, kde bude možné si techniku
EBRU vyzkoušet. Bližší informace budou k dispozici na
www.policko.cz a v příštím měsíčníku.
Začátkem roku opět vyjde kulturní přehled na
následující
měsíce: leden – květen 2008.
Bude obsahovat informace o připravovaných divadelních
představeních, koncertech, programu kina, cestopisných
přednáškách a dalších akcích.
Kulturní přehled bude zdarma k dispozici v Pellyho
domech, na městském úřadě a dalších místech ve
městě.
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí 17. 12. od 14,30 hod – předvánoční setkání
Senior klubu Ostaš v Pellyho domech.
Zveme do svých řad nové členy.
SUCHÝ DŮL
Středa 19. 12. od 17 hod - vánoční besídka na sále
kulturního domu
VELKÉ PETROVICE
Pátek 21. 12. od 18 hod - Vánoční koncert
Místo
konání:
Klub
hasičů
Velké
Petrovice
Vystoupí děti z MŠ Velké Petrovice a Bezděkov n. M. a
ze ZUŠ Police n. M. vystoupí Small Band.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE INFOCENTRA
PELLYHO DOMY, Masarykovo náměstí 75
POLICE NAD METUJÍ

Vás zve na seminář
„JAK NAPSAT PROJEKT
A SPLNIT BODOVÁ
K RITÉRIA ŽÁDOSTÍ!“
který se uskuteční:

8. 1. 2008 od 9:00 hodin
V Pellyho domech v Polici nad Metují
3. nadzemní podlaží, učebna č. 3.
Program:
8:45 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 12:10
12:10 – 12:50
12:50 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 15:00

Prezence účastníků
Základní osnova projektu (co je to cíl a
dopady projektu, přínos, výstupy,
výsledky ad.)
Přestávka, občerstvení
Bodová kritéria žádosti jak jim rozumět
Přestávka, oběd
Praktické cvičení – získané vědomosti v
praxi
Přestávka
Diskuze k tématu, nejčastější problémy a
chyby při psaní projektu

Seminář je určený pro: starosty a jiné zástupce obecních
úřadů, zástupce neziskových organizací, zástupce
podnikatelů a další odborníky z místních struktur, kteří
uvažují o psaní žádostí do programů nejen z EU.
Vaši účast, prosím, potvrďte nejpozději 4. ledna 2008 na
istokova@meu-police.cz,
nebo
osobně
adresu
v Informačním centru v Pellyho domech nebo na telefonním
čísle: 491 509 996.
Účastnický poplatek Kč 100,- (zahrnuje malé
občerstvení, tisk materiálů) uhraďte do 4. 1. 2008
v informačním centru v Pellyho domech.
Ing. Helena Ištoková

DALŠÍ AKCE V PELLYHO DOMECH
Původní cena 170,- Kč.
Nová cena 150,- Kč!

Původní cena 60,- Kč.
Nová cena 40,- Kč!

Původní cena 300,- Kč.
Nová cena 250,- Kč!
Otevřeno:
pondělí 08:00 – 11:30,
12:00 – 17:00
úterý
08:00 – 11:30,
12:00 – 15:00
středa 08:00 – 11:30,
12:00 – 17:00
čtvrtek 08:00 – 11:30,
12:00 – 15:00
pátek 08:00 – 11:30,
12:00 – 15:00
tel.: 491 501 421
infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
Radka Vlachová

Předvánoční rej dětí v Pelyho
domech
V neděli 2. prosince se na sále v Pellyho domech v Polici
nad Metují uskutečnil Předvánoční rej dětí v maskách. Akci
uspořádalo Centrum kultury a vzdělávání v tomto nově
rekonstruovaném zařízení.
To odpoledne se zde sešla pěkná řádka pěkných masek, ať
již čertů, andělů, ale také dalších pohádkových bytostí, které
děti znají z filmů či televize. Bylo vidět, že se na tuto akci
především důkladně připravovali rodiče a prarodiče. Ti
skutečně ušili a vyrobili nádherné masky pro své děti. Pro
většinu dětí návštěva v tomto zařízení byla skutečnou
premiérou. Toto zařízení začalo sloužit veřejnosti jen nedávno.
Přesto zde proběhlo a probíhá spousta zajímavých akcí. Den
před konáním zde byl uspořádán ples, který byl též hojně
navštíven.
Toto víceúčelové zařízení, které jistě velmi chybělo
polickým občanům a občanům z okolních obcí, jim přinese
spoustu možností kulturního vyžití. Pamatováno je také na
vzdělávání jak mladých lidí tak i seniorů. Zařízení bude také
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využíváno pro konání akcí jako jsou přednášky, besedy,
výstavy ale také promítání filmů. Občanům je prostřednictvím
internetu nabízen informační servis o připravovaných akcí,
informace také přináší Polický zpravodaj, o zveřejňování akcí
také přemýšlí i Broumovské noviny, které se také začaly
distribuovat i na Policku, o které je zde též zájem.
Tato akce pro děti, za jejíž uspořádání patří dík
pracovníkům tohoto centra, jistě potěšila především děti, které
si zde mohly zatančit, zarecitovat či zazpívat nějakou tu
písničku. Sladká odměna je za jejich umělecké výkony
neminula. Přes trochu rozpačitý začátek akce se nakonec tento
rej masek tak rozběhl, že na konci akce se mnohým dětem
(možná, že i rodičům) nechtělo domů. Vlastně zábava pro ně
pokračovala lampiónovým průvodem městem, a poté
rozsvícením vánočního stromku na náměstí, za řádné asistence
čertů, kteří měli svůj rej také na tento podvečer řádně připraven.

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ POLICE NAD METUJÍ A
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ
PETROVICE A BEZDĚKOV NAD
METUJÍ
PÁTEK DNE 21.12.2007 V KLUBU HASIČŮ
ZAČÁTEK OD 18.00 HODIN
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Plesová sezóna 2008 Česká Metuje
Myslivecký ples 19. 1. 2008 hraje BTK, vstupné Kč 60,-.
Myslivecká kuchyně, bohatá tombola. Srdečně zve
myslivecké sdružení Metujka.
Tradiční Hasičský ples 23. 2. 2008 hraje BTK, vstupné Kč
40,-. Bohatá tombola. Srdečně zve Sbor dobrovolných
hasičů v České Metuji
Maškarní ples 15. 3. 2008 hraje ELKA, vstupné Kč 40,-.
Soutěž nejlepší masku (jednotlivec i skupina). Srdečně zve
zastupitelstvo obce.
Dětský maškarní karneval 16. 3. 2008 reprodukovaná
hudba. Soutěž o nejlepší masku.

Z polické mateřinky

Rád bych popřál tomuto kulturnímu a vzdělávacímu
zařízení hodně zdaru při jejich náročné práci, ale především
hodně a hodně návštěvníků na těchto akcích.
Petr Cirkl

"Galerie na chodbě"

"Krajiny "

Ing. Milan Foglar
zveme tímto širokou veřejnost na výstavu fotografií,
která probíhá od 10.12 v 1. patře budovy
ZŠ v Polici nad Metují.
Možnost prohlídky pondělí-pátek, od 8.00-16.00.

Měsíc listopad jsme ve třídách Berušek a Kopretinek
zahájili barevným týdnem. Každý den jsme po domluvě
s rodiči zářili v jedné barvě: červené, zelené, žluté, modré.
Děti jmenovaly barvy okolo sebe, vytvářely barevného
draka, hrály hry „Pan Čáp ztratil čepičku“ a „Na barevné
domečky“, zarecitovaly básničky o barvách a zpívaly
Barevnou písničku.
Předškoláky navštívily děti ze školní družiny
s p. vychovatelkou Kosovou. Děti pro kamarády nakreslily
obrázek a od školáků dostaly čertíky a Mikuláše. Děti po
obědě neodpočívaly, ale hrály si a povídaly, a každý si našel
kamaráda. Děkujeme za návštěvu a pozvání do školní
družiny.
Skřítek Javorníček se ve třídě Berušek spokojeně
zabydlel a děti mu sdělují zážitky. Javorníček je rád, že se
děti starají o ptáčky - mají na zahradě krmítko a sypou
ptáčkům semínka. Děkujeme všem, kteří semínka do školky
donesli.
Ve středu 28.11. jsme navštívili v Pellyho domech
výstavu „Technikou k rozvoji“. Děti byly nejvíce nadšené
z jezdících vláčků.
Také děti ve třídách Sluníček a Zvonečků se v listopadu
loučily s podzimem. Poznávaly, jak se ježeček Bodlinka
s ostatními zvířátky chystá na zimu, prostřednictvím
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dětských atlasů zvířat a encyklopedií. Doma společně
s rodiči vyráběly domečky pro ježečka na zimní spánek.
Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří se do výroby
domečků zapojili. Moc se Vám povedly a po celou dobu
podzimu nám zdobily prostory naší mateřinky.
A protože letos přišel brzy sníh, pobízelo nás to ke
změně výzdoby v prostorách školky, aby co nejvíce
přibližovala zimní a hlavně předvánoční čas. Proto víc
převažovala pracovní a výtvarná činnost, ve které si děti
procvičovaly svoji zručnost a fantazii.
Ve všech třídách vrcholily přípravy na návštěvu Čerta a
Mikuláše. Děti zhotovily čertíky a zdobily perníkové
andílky. V den „D“ se oblékly do červeno-černého oblečení
a po mikulášské nadílce tančily na čertí diskotéce.
Pilně se také připravujeme na Vánoční besídky.
S pomocí pí kuchařek pečeme a zdobíme cukroví. Vyrábíme
Vánoční dárečky a přáníčka, povídáme si o adventu.
Školkou znějí koledy a básničky o zimě a Vánocích.
Vánočka
Jé, to voní vánočka
Ta se rána nedočká
Teď se zrovna v koutě líhne
Hnědne, zlátne, tam z té výhně

A aby se nedrobila
a aby se netřásla
natřeme ji husím pírkem
namočeným do másla

Za kolektiv učitelek MŠ Police nad Metují Dana Baláková

Základní umělecká škola informuje
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ZŠ a MŠ Police nad Metují

Listopad v MŠ Bezděkov
Listopad byl pro děti zajímavý a poutavý, a protože hrál
všemi barvami, zařadili jsme sem barevný týden.
Každý den byl motivován jinou barvou. Pondělí bylo
červené, úterý barevné, středa sluníčková, čtvrtek zelený a
pátek modrý. Díky maminkám byly nejen děti ustrojené
vždy v barvě dne, ale seznamovaly se s věcmi, které jsou
pro danou barvu nejvíce charakteristické. Poznávání
doplňovaly hry a činnosti, pomocí kterých si děti barvy co
nejvíce přiblížily. Do barevných převleků se zapojila i paní
kuchařka s paní uklízečkou. Největším překvapením pro děti
byl páteční oběd – krupicová kaše. I ta však měla pěknou
modrou barvu.

Po barevném týdnu jsme zahájili téma POVOLÁNÍ.
V návaznosti na téma povolání jsme po všech hrách,
tvořeních a vyprávěních o práci rodičů zavítali závěrem na
exkurzi do KERAMIKY v Polici nad Metují, abychom
jednu „z prací“ viděli „na živo“. Dnes již všichni víme, jak
vypadá hrnčířská pec, jak se pracuje s keramickou hlínou,
jak se keramický výrobek vyrývá a zdobí. Jakou dlouhou
výrobní cestu má za sebou každý květináč. A jaké množství
šikovných rukou je na výrobu potřeba. Některé děti měly
možnost si zdobení květináčů i vyzkoušet. Děkujeme všem
zaměstnancům Keramiky za trpělivost.

elektrické vláčky. Tunely, nádraží, semafory, dokonce i
točna a spousta těch nádherných rekvizit kolem. Děti hned
věděly, co chtějí mít pod stromečkem.
Jana Balcarová a Jitka Wernerová, učitelky MŠ

Podzim ve ŠD
Druhé oddělení ŠD /druháčkové + čtvrťáci/ začalo
raelizovat v letošním školním roce nový vzdělávací program
pro školní družiny. Zaměřili jsme se v podzimním období na
zvířátko a sice ježka, se kterým jsme se seznámili jak
formou četby, tak i pomocí plyšáků.
Chceme si s ním celý rok hrát, učit poznávat přírodu,
okolí školy, zajímavé osobnosti, co dělat ve volných
chvílích a jak se stát tím správným děvčetem, chlapcem a
kamarádem. Toto vše jsme nazvali "Putování s ježkem
Trapíkem." Začali jsme tedy putovat i na pracoviště svých
rodičů. Byli jsme se podívat v BLUE FLY, jak se šijí trička,
viděli jsme také, jak se tisknou obrázky. Dále jsme navštívili
ZUŠ a to obor keramický, výtvarný, grafický a filmový
ateliér. Zde děti viděly hodně zajímavého ve všech těchto
oborech. Rovněž jsme navštívili zdravotní středisko ordinaci pana doktora Richtera. Zde se děti seznámily s
prací zdravotní sestřičky, poznaly, co je ultrazvuk, a jak
probíhá vyšetření ultrazvukem. Začátkem listopadu jsem
zařadila do programu návštěvu městské knihovny v Pellyho
domech. Tady se děti seznámily s dětským oddělením a
půjčováním knih. Paní knihovnice nám vysvětlovala rozdíly
mezi žánry, přečetla dětem pohádku a na závěr si udělaly
děti malý testík zaměřený na orientaci o knihách. Určitě to
bylo pro děti příjemné a poučné odpoledne. Ve čtvrtek
22.listopadu jsme navštívili Mateřskou školu v Polici,
oddělení "BERUŠEK" - předškoláci. Tímto pokračujeme ve
spolupráci, kterou jsme navázali v minulém roce. Děti si zde
pohrály se svými kamarády, seznámily se s novými
hračkami a hrami. Na závěr naší návštěvy jsme předali
dětem drobné dárečky a předškoláci zase namalovali
obrázek, který darovali školákům. Odpoledne v MŠ se nám
všem líbilo a těšíme se na jaro, kdy zase pozveme
předškoláky k nám do ŠD.
Nyní se blíží Vánoce, a tak vyrábíme s dětmi dárečky,
přáníčka, psali jsme dopis Ježíškovi. A celý ten předvánoční
shon zakončíme posezením u vánočního stromečku,
přečteme si o vánočních zvycích a obyčejích, ochutnáme
cukroví našich maminek a nakonec bude překvapení rozbalíme dárečky, které jsme dostali do školní družiny.
Přejeme všem pěkné a klidné Vánoce.

Děti ze 2. oddělení s paní vychovatelkou Kosovou

STATISTIKA
K 30.11.2007 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4282 obyvatel.

SŇATKY
Hned druhý den jsme navštívili výstavu hraček a
modelů TECHNIKOU K DOKONALOSTI a následně pak
výstavu stavebnic MERKUR v Polici nad Metují. Děti byly
nadšené především z důmyslně postavených drah pro

V listopadu měl „oddávací mančaft“ volno!
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JUBILEA
V listopadu 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Mária Rothová
paní Věra Šolcová
75 let
paní Emilie Foglarová
pan Antonín Verner
paní Jana Beranová
paní Helena Pachlová
80 let
paní Věra Lamková
pan František Dostál
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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 1.12.2007 jsme přivítali 8 nových polických
občánků:
DANIELA
LUKÁŠE
ADAMA
LUCII
ANITU ELLU
MATĚJE
KATRIN
DAVIDA

FUXE
FUXE
KRTIČKU
KOLLERTOVOU
SEIDLMANOVOU
OSOBU
FULKOVOU
D O L E Ž A LA

DIAMANTOVÁ SVATBA
V pátek 26.10.2007 navštívily paní starostka Ida
Seidlmanová a předsedkyně komise pro obřady a slavnosti
paní Zdeňka Šváblová manžele Marcela a Františku
Grossovi, aby jim pogratulovaly ke krásnému výročí – 60 let
od uzavření manželství. Přidáváme se s gratulací a přáním
dobrého zdraví a spokojenosti v dalších letech.
Dagmar Hambálková

Polický zahrádkářský
receptář na měs íc prosinec
Prosinec i tehdy, když na zahrádce neleží
sníh, není ani zamrzlá půda a svítí slunce, přináší majiteli
zahrádky více času než kdykoliv jindy během roku. Většina
prací na zahrádce je již hotová.
Z ovocných stromů odstraňte mumifikované či jinak
poškozené a zapomenuté plody. Za příznivého počasí
můžete oškrabávat starou borku z kmenů tu pak spalte.
Můžete ještě dokončit práce, které jsme nedokončili
v listopadu (výsadby, přihnojování).
Pravidelně kontrolujeme uskladněná jablka a hrušky,
vybíráme a odstraňujeme nahnilé plody. Sklady často
větráme.
Choroby skladovaných jablek:
Hořká pihovitost – postihuje některé odrůdy během
skladování i před sklizní, zejména u větších plodů a po příliš

silném řezu stromů. Na plodech se objevují vpadlá místa o
průměru 1-5 mm tmavěji zbarvená, později hnědnou. Hlavní
příčinou je nedostatek vápníku v plodech.
Na jablkách se během skladování může rozšířit řada
houbových chorob. Důležité je čisté prostředí a hygiena
skladování.
Sazovitost – může se objevit už před sklizní pokud
nebyly plody ošetřeny fungicidy, zejména v deštivých dnech
se tato choroby rozšiřuje – černé skvrny na povrchu slupky.
Strupovitost – i ve skladech nejvíce škodí. Vyskytuje se
v podobě drobných teček zvláště u odrůd na ni citlivých.
Kruhová hnědá hniloba – v druhé polovině skladovacího
období v podobě ostře ohraničených okrouhlých hnědých
skvrn o průměru 0,5 – 3 sm, jejichž povrch se miskovitě
prohýbá, plody se rychle kazí.
Černá a hnědá moniliová choroba – v sadech se
vyskytuje jako hnědá, ve skladech jako spíše černá hniloba.
Je doprovázena typickými sametovými polštářky konidií.
Modrá (penicilinová) hniloba – na povrchu napadených
plodů se objevují špinavě šedé nekrotické skvrny, slupka se
mírně prohýbá, dužnina měkne a podléhá kašovitému
rozkladu – objevuje se typický plesnivý zápach.
Šedá hniloba – vyvolává hnilobu plodů, slupka ztrácí
lesk a dužnina moučnatí. Větší výskyt této choroby se
objevuje v příliš vlhkém a teplém prostředí.
Periferní fusariová hniloba – infekce vniká do plodů
poškozenou slupkou u stopky plodů.
Jádřincová hniloba – nekróza se šíří z jádřince, zárodky
vznikly již za vegetace. Zhnědlá slupka není hořká, měkne.
Choroba vzniká důsledkem poškození hmyzem, otlakem,
vytržením stopky atd.
Prevence proti těmto chorobám je:
1. Sklizeň v sklizňové zralosti a šetrně.
2. Před uskladněním pečlivě vytřídit. Uskladnit jen
zdravé a nepoškozené plody.
3. Odrůdy silně náchylné na výskyt skládkových chorob
nutné fungicidně ošetřovat.
4. Aplikace vápenatých přípravků v červenci a srpnu
významně zlepšuje skladovatelnost jablek – ale i
potlačuje sazivost plodů.
5. Plody skladovat nejlépe na lískách v jedné vrstvě.
Průměrná skladová teplota pro většinu ovoce je 27oC, vlhkost asi 80 %. Teplota ani vlhkost neměla
příliš kolísat.
Závěrem bych chtěl zahrádkářům do nového roku popřát
zdraví a mnoho pěstitelských úspěchů, méně chorob a
ZO ČZS Police n. M. - M.V.
škůdců.

Zimní táboření je úspěšně za námi
a další akce nás čekají
Co říci k letošnímu Zimnímu táboření na Hvězdě? Snad
jen to, že mělo výbornou atmosféru, že trempíci, kteří na
Hvězdě spali buď pod stany, či pod širákem, vytvořili
skvělou atmosféru a pravé tábornické klima. Takže čísla,
která si přečtete v tabulce, nejsou tak podstatná, i když jsou
velmi potěšitelná. Nesmíme zapomenout na skutečnost, že o
výbornou pohodičku se postaral v pátek Ctibor Košťál, který
nás svými snímky zavedl až k sopce Stromboli. Povedla se i
produkce snímku z cyklu Polický gen. Díky pochopení
autora Davida Puschmanna a obětavosti Mirka Šolce se
veřejnosti představil film Olympionik Jiří Beran. V sobotu
to rozjela ve velkém stylu skupina Slaveňáci.. Sníh byl, tak
co více si přát. Vlastně přání jedno je. Abyste Vy všichni,
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kteří jste nám pomohli nejen sponzorsky, ale třeba i radou,
nám nadále zachovali svoji přízeň. Bez Vás by to opravdu
nešlo. Moc a moc za vaši podporu děkujeme.

Nás jako pořadatele těší, že jsme nezaznamenali žádný
negativní ohlas. Pouze nás mrzí ztráta další petrolejové
lampičky. Jak se zdá, lampičky nám krade někdo, kdo je na
Hvězdě každý rok, neb každý rok jedna zmizí. Takže vzkaz
pro neznámého: Přijď pobejt, ale lampy nám neber!

V letošním roce nás ještě čeká připravit Silvestrovskej
vejšlap. A pak začnou pomalu a jistě přípravy na další
ročník Mezinárodního polického vandru a 45. ročníku
Zimního táboření. Ten zřejmě bude rozšířen o čtvrtek a o
almanach. O čtvrtek proto, že uvažujeme o vzpomínkové
akci na Ostaši, kde vše vlastně začalo. Před deseti lety byl
vydán poslední almanach a od té doby se hodně událo. Proto
doufáme, že se nám podaří dát potřebná data dohromady a
almanach vydat. A snad se nám podaří zrealizovat nějaké
překvapení.

Za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz
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Tříkrálová sbírka
Po roce opět připravujeme
vše potřebné, aby skupinky
dětských koledníků převlečené
za tři krále s doprovodem
dospělé osoby mohly koledovat
v našich domácnostech i na
ulicích. Jako každý rok se snažíme zajistit skupinky nejen v
Polici, ale také v Radešově, Pěkově a na Honech, ve Žďáře,
Bukovici, Suchém Dole, Hlavňově, na Bezděkově i v
Machově. Sbírka proběhne ve dnech 3.-6. ledna 2008 na
celém území České republiky do zapečetěných pokladniček,
které budou viditelně označeny, dospělý doprovod
koledníků bude vybaven průkazem a informačními
materiály. Veškeré vybírané prostředky Tříkrálové sbírky
jsou chráněny proti zneužití.
Již po dva rok jsme umisťovali jednu pokladničku do
knihkupectví u Kohlů pro ty, kteří chtěli na sbírku přispět,
ale koledníci je nezastihli doma. Letos zde opět bude jedna
pokladnička k dispozici do středy
9. ledna 2008 do odpoledních hodin.
Peníze budou použity na dobročinné
aktivity Sdružení Česká katolická charita, na
pomoc rodinám v nouzi a podporu soc.
aktivit pro starší, osamocené a nemocné lidi,
na národní a zahraniční humanitární pomoc.
Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Výstava „TECHNIKOU K ROZVOJI“
Vážení spoluobčané,
Blíží se konec roku a je čas bilancování a to hned
dvojnásobně – zhodnocení druhého roku existence Muzea
stavebnice Merkur a zhodnocení výstavy „TECHNIKOU
K ROZVOJI“, která probíhala v době od 23.11. do
30.11.2007.
Podívejme se nejprve na výstavu „TECHNIKOU
K ROZVOJI“. Výstava se konala hned na dvou místech –
v Muzeu stavebnice Merkur a v nově otevřených Pellyho
domech. Na výstavě se prezentovaly střední technické školy
z regionu, konkrétně SPŠ Hronov, SPŠ Nové Město nad
Metují, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují a Střední škola
řemeslná Jaroměř, které populární formou přiblížily své
obory především ukázkami technických pomůcek,
učňovských prací, ukázaly uplatnění výpočetní techniky ve
strojírenství a elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D
v programu „Inventor“. V Pellyho domech byly
vystavovány ojedinělé sbírky papírových modelů světových
velkoměst a největších katedrál světa. Bylo zde vystaveno 8
velkých modelových kolejišť v měřítku O, HO, TT a N.
K vidění byly modely aut a bojové techniky. Jak jsem se již
zmínil, součástí výstavy byla i návštěva Muzea stavebnice
Merkur, protože právě Merkur byl u zrodu technického
myšlení dnešních strojařů, techniků a dokonce i světových
vynálezů.
Výstava si především kladla za cíl motivovat žáky a
studenty ke studiu technických oborů. Absolventi
technických oborů naprosto nepokrývají požadavky trhu
práce a je předpoklad, že v budoucnosti bude poptávka po
nich mnohem vyšší. Proto jsme společně s Úřadem práce
v Náchodě, městem Police nad Metují a středními školami
s technickým zaměřením v našem regionu připravili tuto
výjimečnou akci. Domnívám se, že výstava splnila svůj
účel.

Byl bych velice rád, aby se nám podařilo výstavu
každoročně opakovat. Plánujeme s městem Police nad
Metují a Úřadem práce v Náchodě schůzku, kde proběhne
zhodnocení výstavy a případné určení termínu druhého
ročníku. Motto výstavy „TECHNIKOU K ROZVOJI“ musí
zůstat stejné, ale návštěvníci se budou moci těšit na jiné
exponáty. Tento rok to byly hlavně kolejiště a papírové
modely. Výstava byla svým způsobem ojedinělá, dosud se
v historii našeho regionu žádná podobná akce v takovémto
rozsahu nekonala.
Během konání výstavy probíhaly celkem tři soutěže.
Jednu soutěž ve stavbě ze stavebnice MERKUR
organizovali skauti z Police nad Metují a byla určena pro
týmy minimálně 3 stavitelů. Druhá soutěž se konala se
stavebnicí VISTA, kde jednotliví stavitelé stavěli modely
podle své fantazie a vyhodnocení provede firma Beneš a
Lát, jako výrobce této stavebnice. Ale ústřední soutěží, která
se táhla celou výstavou, byla soutěž škol. Soutěže se mohla
zúčastnit pouze ta škola, která navštívila alespoň jednou
třídou výstavu „TECHNIKOU K ROZVOJI“. Ta posléze
obdržela stavebnici MERKUR 4 a pouze z této stavebnice
měla postavit model. Celkem se zúčastnilo 15 škol a 12 škol
dodalo modely do soutěže. Porota zasedla poslední den
výstavy 30.11.2007 ve složení: Jana Rutarová – ředitelka
Pellyho domů, Lucie Sedláčková – Úřad práce v Náchodě,
Michal Bureš – vedoucí skautů v Polici, Radko Kříž –
předseda správní rady Merkur Police o.p.s. a zástupce Klubu
železničních modelářů Trutnov. Vítězným modelem se stalo
nákladní auto s přívěsem ze ZŠ v České Skalici, na druhém
místě se umístil model vysokozdvižného vozíku s přívěsem
ze ZŠ Náchod Komenského a na třetím místě se umístil
model drezíny s jeřábem ze ZŠ Police nad Metují. Vítězná
škola dostane stavebnici Merkur 8, školy na druhém a třetím
místě dostanou stavebnici Merkur 7. Porota dále udělila
zvláštní cenu pro ZŠ v Červeném Kostelci za to, že dodala 6
velkých modelů, ale byla vyřazena z důvodů nedodržení
podmínky – postavit model pouze z dodané stavebnice
Merkur 4.
Vítězům gratuluji a v dohledné době se můžou těšit na
slíbené ceny. Vítězné modely jsou vystaveny v Muzeu
stavebnice MERKUR v Polici nad Metují.
Výstavu navštívilo celkem 4 660 lidí a mnoho dětí do 6
let, které měly vstup zdarma. Výstavu „TECHNIKA
K ROZVOJI“ hodnotíme nadmíru úspěšně. Na výstavě se
prezentovaly střední technické školy z regionu, modeláři a
firmy. Rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem, kdo se
účastnili a podíleli na této výstavě.
Nyní bychom se poohlédli, co všechno se událo v Muzeu
stavebnice MERKUR v tomto roce. Muzeum stavebnice
Merkur jsme otevřeli v rozšířené podobě 3.března 2007.
Bylo to především rozšíření Ocelového města, otevření
výstavy parních strojů z Národního technického muzea
v Praze a celkové nové uspořádání a vylepšení expozice.
V dubnu Muzeum navštívil pan prezident Václav Klaus
s chotí. V květnu jsme oslavili první výročí. Přes prázdniny
byla vydána série pohlednic Merkur. Společně s pivovarem
Náchod jsme pro návštěvníky připravili Merkurovskou
malinovku a Muzejní ležák se specielními etiketami.
Výstava „TECHNIKOU K ROZVOJI“ je velmi úspěšné
zakončení roku 2007. Muzeum stavebnice Merkur navštívilo
přes 20 000 návštěvníků, což je o 75% více, než v roce
2006. Drtivá většina návštěvníků do Police přijede cíleně.
Muzeum se stalo významným turistickým lákadlem. Do
Police nad Metují přijelo podle průzkumu více než 10 000
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návštěvníků, kteří by jinak naše město nenavštívili. Velice
nás potěšilo, že se mnozí návštěvníci do Muzea vracejí a
do budoucna plánují opět ho navštívit. Další dobrou zprávou
je, že si k nám do Muzea našli cestu i turisté ze zahraničí:
např.návštěvníci z Mongolska, USA, Austrálie. V průběhu
celého roku probíhala v Muzeu stavebnice Merkur soutěž o
10 stavebnic Merkur, která skončila dne 30.11.2007
společně s výstavou „TECHNIKOU K ROZVOJI“. V tento
den proběhlo vylosování 10 výherců, které zde uvádíme:
poř.

cena

1.

Merkur 8

2.

Merkur 7

3.

Merkur 6

4.

Merkur 5

5.

Merkur 5

6.

Merkur 4

7.

Merkur 4

8.

Merkur 3

9.

Merkur 3

10.

Merkur 3

jméno
Tomáš
Paukert
Antonín
Škrabal
Janina
Zolińska
Milan
Skalický
Miroslav
Duda
Tomáš
Zorván
Stanislav
Jirásek
Petra
Bohušová
Michaela
Wittbergerová
Petr
Šafek

město
Ústí nad Orlicí
Brno

Všem dětem přejeme, aby Ježíšek byl zase o něco
bohatší, tácek s cukrovím o něco plnější a sněhu alespoň 2
metry. Do nového roku 2008 ještě chápavější rodiče, ještě
delší přestávky ve škole a procházky ve školkách. A těm, co
navštěvují naše mateřské centrum přejeme ještě zajímavější
pohádky, písničky a říkadla, prostě super programy.
Všem sponzorům Mateřského centra MaMiNa, jeho
příznivcům, nadšencům, organizátorům akcí, programů,
myslitelům,
předsedkyním,
místopředsedkyním,
ředitelům,... prostě všem, kdo nám pomáhají a podporují
nás, ale i těm, kteří se nenašli v předchozích třech
kategoriích přejeme veselé Vánoce, bohatého Ježíška a
příjemné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2008
hodně úspěchů, lásky, pohody a vše dobré.

Radkow, Polsko
Dolní Dobrouč
Děčín
Nové Město n. M.
Machov
Náchod
Praha
Choceň

Výhercům gratulujeme, ceny budou rozeslány tento
týden.
Muzeum bude otevřené do 30.12.2007, mimo vánočních
svátků 24.-26.12.. Můžete tedy navštívit Muzeum ještě těsně
před Vánoci 23.12. a případně zakoupit poslední vánoční
dárek. Od 1.1.2008 do 31.3.2008 bude Muzeum otevřené
pouze v pátek, sobotu a neděli nebo po objednání na
telefonu 491 541 227 pro skupinky v minimálním počtu 10
lidí i mimo tyto dny.
Přeji všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Věřím, že
příští rok bude minimálně tak úspěšný, jako rok letošní a byl
bych rád, kdyby se nám Muzeum podařilo opět vylepšit a
rozšířit, a tím přilákat více návštěvníků.
Ing. Radko Kříž, předseda Správní rady
MERKUR POLICE o.p.s.

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008
Všem maminkám přejeme, aby se jich při vánočních
přípravách držel zdravý rozum, pevné nervy a neskonalá
trpělivost. Také Vám přejeme málo doutnajících plechů,
hořících stromků a dostatek balícího papíru. Do nového roku
2008 ještě hodnější děti, chápavější manžele a
srozumitelnější formuláře na sociálních úřadech.
Všem tatínkům přejeme, aby kapr dlouho netrpěl. Těm,
kteří sní lavor salátu, přejeme, aby rychle odezněly bolesti
břicha. Ať také nikdo nepřijde o prsty během ohnivé
silvestrovské noci! Do nového roku 2008 ještě tišší děti,
chápavější manželky a levnější benzin.

Za Mateřské centrum MaMiNa
Káťa Hlávková

Pejskování v MaMiNě
Již druhý školní rok nabízíme v našem mateřském centru
pravidelná canisterapeutická setkání, která se těší velkému
zájmu. Díky finančnímu daru 20 tisíc korun, jejž jsme
obdrželi roku 2006 od firmy PEJSKAR & spol., s.r.o., jsme
mohli uskutečnit pravidelná canisterapeutická setkání od
září 2007 do listopadu 2007 a rozšířit canisterapii i o
víkendová setkávání. Oslovili jsme specialisty různých
podpůrně rehabilitačních technik a s jejich pomocí se nám
povedlo nabízet dlouhodobý komplexní program, sestavený
z několika druhů psychoterapeutických a speciálně
pedagogických technik z oblasti arteterapie, muzikoterapie,
logopedie a hipoterapie.
Jako vánoční dárek nejen pro rodiny pečující o děti se
speciálními potřebami, ale i pro širokou veřejnost chceme v
mateřském centru zařídit i půjčovnu didaktických pomůcek.
Firma PEJSKAR & spol. nám v roce 2007 věnovala dalších
20 tisíc korun na nákup didaktických pomůcek, které využijí
hlavně děti navštěvující pravidelná terapeutická odpoledne.
Pomůcky se budou bezplatně půjčovat do rodin. Za tuto
poskytnutou částku nakoupíme didaktické pomůcky,
například pro nevidomé, nedoslýchavé či s poruchou jemné
motoriky. Pevně věříme, že nová služba přinese velkou
pomoc rodinám s dětmi se speciálními potřebami z
mikroregionu Policko.
Tímto velice děkujeme společnosti PEJSKAR & spol. za
finanční podporu, bez které bychom nemohli nabízet tak
komplexní služby v MC MaMiNa.
Káťa Hlávková

Vánoční svátky v Mateřském centru
Provoz Mateřského centra bude o svátcích přerušen od
17.prosince do 2. ledna, kdy se opět těšíme na Vaši
návštěvu.
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Program na prosinec v Mateřském centru MaMiNa
-

-

Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu – Kapříci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy jsou od 9.30 do 11.30 hodin.
Každé pondělí
od 16.00 – Angličtina pro nejmenší – pro rodiče s
dětmi
od 17.00 – Malá flétnička - pro rodiče s dětmi
Každou středu od 18.30 do 19.30 – Kalanetika – pro
dospělé
Každou středu - od 17.30 cvičení na míčích pro těhotné
Každý dva týdny ve čtvrtek – Canisterapie (dle
domluvy rodičů)
Každé dva týdny ve čtvrtek od 16.00 – Babinec – 13.
prosince
Každý pátek od 16.00 – Keramika - pro rodiče s dětmi

Doplňkový program
Vánoční trhy
Konají se v Polici nad Metují 15. prosince dopoledne.
Zveme každého, kdo by chtěl nejen podpořit naše Mateřské
centrum, ale i zakoupit si něco zajímavého, zdravého,
chutného nebo třeba netradičního. Stánek MC MaMiNa opět
najdete v prostorách průjezdu vedle Večerky.
Velice děkujeme všem maminkám, které se aktivně
podílely na výrobě výrobků, organizaci a realizaci stánku
MC MaMiNa na Vánočních trzích, pořádaných 8. a 15.
prosince na náměstí v Polici nad Metují. Neméně děkujeme
také sponzorům: Potraviny Petr Purkert, Ovoce a zelenina
Ivo Suchomel, Město Police nad Metují, Základní škola
Police nad Metují, Základní škola a Mateřská škola Suchý
Důl. Výdělek z prodeje výrobků, které, výhradně ručně,
vyrábějí maminky, které nás navštěvují, bude použit na
provoz a dovybavení nových prostor Mateřského centra.

Babinec
V prosinci se sejdeme ve čtvrtek 13. prosince v 16 hodin.
Naučíme se vyrábět zajímavé a voňavé vánoční ozdoby. S
sebou si přineste slabší mašle, barevné drátky (nemusí být) a
různé druhy koření a potravin např.: barevný pepř, celou
skořici, badyán, hřebíček, čočku, různobarevné těstoviny aj.
Tato tvořivá odpoledne jsou věnována nejen maminkám,
které nás navštěvují. Těšíme se na každého, kdo má chuť
naučit se něco nového a zajímavého.

Andělské svícení
V neděli 16. prosince od 15 hodin zveme všechny rodiče
a jejich děti na andělské odpoledne, kde nebudou chybět
písničky, tvořivé dílny a pohádka. Odpoledne si připravila
Rada o.s. MC MaMiNa jako veliké poděkování rodičům a
dětem za to, že nás navštěvují a podporují.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Pořádání oslav v prostorách MC
Maminkám, navštěvujícím mateřské centrum MaMiNa
nabízíme pořádání oslav (nejen narozenin dětí) v prostorách
mateřského centra. O podmínkách a případném termínu se
můžete informovat na tel.: 777 903 029 nebo 773 903 029.
Štěpánka Tůmová

Seniorské aktuality
Podzim nastavil svoji nevlídnou tvář, vítr uličník a
sychravo, to pochopitelně nezlomilo 62 seniorů, kteří přišli
už do „své rodiny“, kterou je Senior klub Ostaš. Paní
předsedkyně H. Pivoňková je seznámila s programem
celého odpoledne a žhavá novinka? Vánoční setkání
s nadílkou se bude konat v Pellyho domech 17. 12. 2007.
Místopředsedkyně I. Richterová doplnila o cenné informace
z historie Kolárova divadla. Vše bylo řečeno „záškoláci“
najdou termín na tabuli, to je ta chuděra, připomíná mně
„cestujícího s teplou vodou“, která se dívá na náš rynk už ze
čtvrtého posedu, uvelebila se na rohu zmíněného domu. H.
Tremčinská organizační referentka dostala důvěru od kolegy
učitele J. Macouna a namlsala přítomné. Senioři mají
příležitost za přijatelný peníz z města Police n. M. za
asistence CK AVANTI TOUR ve dnech 30. 5. – 8. 6. 2008
odcestovat do Chorvatska. Záběry destinace, fotografie a
prospekty jsou lákavé. Kdo je čupr, neváhejte, nečekejte!
Tajnůstkářka Ivana R. nás taktně vrátila o 7 let zpátky, do r.
2000 a nejen základní umělecká škola vzpomínala výročí
založení, ale také THALIE. Díky p. M. Šolcovi se nám
vrátila krásná atmosféra. Řízná dechovka, sličné mažoretky
a průvod směr Tomkova ulice k divadlu s velkou tradicí u
Richterů! Položení kytice, poděkování nadšencům, kteří ve
stísněných prostorách sice malých, ale jejich herecké srdce
bylo obrovské, vždyť rozdávali veselí, radost v době
nelehké, neradostné. Je jim ke cti, že ochotnický spolek
„Kolár“ založili, tradice neusnula na vavřínech, ale žezlo
pevně drží nová, mladá garnitura. Pěkně střihnuté scénky
z jejich repertoáru s výbornými hereckými výkony jsou toho
dokladem. Zábavné, víc než dobré „Zlomte vaz!“ ZUŠ ten
orámoval celé to milé odpoledne v roce 2000.
Z řad pamětníků defilovali v myšlenkách ochotníci jejich
mládí, nadšenci, co stáli u zrodu divadla nového
„Kolárova“. V protektorátní době dovezli základní kameny.
Tito obětovali divadlu celé své já.
Při pohledu, dnes už patinou poznamenaných fotografií,
které jsou svědky skvělých hereckých výkonů v odborné
terminologii BARDŮ, nemohu nevzpomenout alespoň
některé. Manželé M. a J. Součkovi, pí M. Vackovou, p.
Táslera, p. Hepnara, p. J. Ticháčka, L. Meisnera, J. Drobila a
p. Podroužka, ale osobní vzpomínka patří mému otci
nezapomenutelnému Kláskovi z Lucerny, šikovateli
Sekáčkovi z Paní Marijánky – matky pluku a když j.h.
soubor mezi sebou přivítal krále komiků, Vlastu Buriana?
Neopakovatelné. Moje poděkování patří i pí L. Benešové, pí
M. Melicharové a naprosto všem, kteří uměli...
Zabloudila jsem hodně daleko, musím se vrátit do
Pellyho domů, kde pánové M. Šolc a Zd. Vancl, jeden před
kamerou, druhý za, přiblížili další dokument.
Pan Vancl = bravurní muzikant. Je veřejnosti známo, že
hraje na nástroj strunný, vlastnoručně, téměř na koleně
zhotovený. Ví přátelé, kamarádi. Asi málokdo tušil široký
záběr jeho další činnosti. Je sběratelem brouků, motýlů,
kamenů. Říká se od nepaměti, že kůň je ušlechtilé zvíře. Ke
„koníčkům“ p. Vancla, sběratele a muzikanta, ho citlivě a
s láskou nasměroval jeho otec a on se jich nevzdal. Drží
opratě pevně a my jim oběma p. Šolcovi i p. Vanclovi
přejeme, ať je až navštíví, při projekci soutěžní město
Kroměříž udrží do vítězného konce. A pokud dojde na
výstavu jeho sbírky, máme se na co těšit!
Prožijte si všichni adventní dobu zamyšlení i zastavení...
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Buďte moc hodní, nezlobte nebo nedostanete dáreček.
V lednu 2008 se zase podělíme o své postřehy.
H. Krejčová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Další akce Polické univerzity volného času se konala ve
středu 14. listopadu, opět ve společenském sále Pellyho
domů. Úvod obstaral houslista Šimon Michal, žák polické
ZUŠ, který přednesl ze svého repertoáru velmi náročné
Paganiniho Capriccio; mimochodem, slovo náročnost zde
není vůbec nadnesené, traduje se totiž, že houslisté dokázali
zahrát Paganiniho Capriccia (a napsal jich celkem 24) až 50
let po jeho smrti.
Poté následovala vlastní přednáška, tentokráte
s námětem ochrany přírody. Jako lektora představila
starostka Mgr. Ida Seidlmanová pana Jiřího Malíka,
pracovníka Správy CHKO Broumovsko, který zahájil své
vystoupení promítnutím krátké prezentace CHKO
Broumovsko
s krásnými
snímky
z Teplických
a
Adršpašských skal a Broumovských stěn. Dále se již
věnoval plánovanému hlavnímu tématu – sokolu
stěhovavému. Tento dravec patří k nejobratnějším lovcům
mezi ptáky, proto byl již odedávna pronásledován lovci a
ohrožován sokolníky, kteří vybírali z hnízd jeho vejce.
V důsledku toho dochází k velkému poklesu jeho početních
stavů. Z Broumovska zmizel v 50. letech, mimo jiné i
v důsledku všeobecného zhoršování životního prostředí
(chemizace v zemědělství, používání DDT jako insekticidu)
a postupně se stal velmi ohroženým druhem na celém světě.
Snahou ornitologů bylo vrátit tohoto dravce opět na
Broumovsko a jejich snaha byla po 30 letech korunována
úspěchem, když se sokol znovu v tomto kraji objevil. Sokoli
stěhovaví vytvářejí páry na celý život. Hnízdí zpravidla na
vysokých, nepřístupných útesech nebo na skalních římsách a
samec i samice se často vracejí na stejné místo hnízdění.
V roce 1998 se zahnízdil v Teplických skalách v oblasti
Chrámových stěn. Po počátečních problémech se podařilo,
při částečném omezení turistiky v tomto prostoru a s pomocí
dobrovolných „hlídačů“, kteří hnízdo hlídali nepřetržitě 24
hodin denně (lov a případné pašování těchto ptáků je velmi
atraktivní, podle pana Malíka se za jeden exemplář platí
např. v arabských emirátech desetitisíce dolarů), zajistit
dostatečný klid pro jeho hnízdění a tak zde sokol vyvedl již
několik mláďat; letos to byli tři krásní mladí sokoli. Výklad
byl doprovázen promítáním fotografií a filmového
dokumentu z hnízdění sokola v Teplických skalách.
Spoluautorem těchto snímků je i sám Jiří Malík a jejich
pořízení představovalo jistě obrovskou vynalézavost,
trpělivost i osobní nasazení. Ale výsledek stojí určitě za to.
Předvedené snímky tohoto dravce, který mimo jiné vyniká
svou rychlostí (byla mu naměřena rychlost až 440 km/h) a
skvělým zrakem (může spatřit holuba na vzdálenost až 8
km) jsou skutečně nádherné a byla by jistě škoda, kdyby
zdejší příroda o takového vzácného obyvatele přišla.
Částečné omezení turistiky je sice nemilé, ale skutečný
milovník přírody při pohledu na snímky krásného dravce a
jeho ještě krásnějších mláďat tato opatření jistě pochopí.
Další přednáška se konala mimořádně v pondělí 26.
listopadu a, rovněž mimořádně, ve známé místnosti u
hasičů. Úvodem zazněla opět hudba a opakovaně v podání
Šimona Michala, který přednesl dalšího „Paganiniho“ ze
svého repertoáru a samozřejmě opět výtečně. Poté se ujala

slova lektorka Daniela Richterová, pracovnice Informačního
centra OSN, aby posluchače seznámila s historií i
současností této největší světové organizace. Ta vznikla na
konci 2. světové války jako vyjádření snahy zabránit
v budoucnosti podobným válečným konfliktům. Proto 26.
června 1945 podepsalo 50 zemí, mezi nimi i
Československo, Chartu Organizace spojených národů a po
její ratifikaci vítěznými velmocemi - Čínou, Francií,
Sovětským svazem, Spojenými státy americkými a Velkou
Británií - a většinou ostatních signatářských zemí vznikla
24. října 1945 oficiálně Organizace spojených národů.
Charta Spojených národů stanovuje práva a povinnosti
členských států, orgány a postupy fungování a kodifikuje
základní principy mezinárodních vztahů, od suverenity a
rovnosti až po zákaz používání síly při řešení sporů.
Bohužel, jak už to bývá obvyklé, k porušování této Charty
dochází poměrně často. Přesto však tato organizace své
oprávnění v dnešním světě jistě má. OSN v rámci svých
pravomocí se snaží řešit konflikty ve světě vysíláním
vojenských misí, v současné době je jich asi 20 a
v některých působí i vojáci České republiky. O tom, že
přednáška účastníky zaujala svědčí i rušná diskuse, která
následovala. Na závěr pak byl promítnut krátký dokument o
misi OSN v Kongu, ve které působí právě i český vojenský
kontingent.
V pondělí 3. prosince pak byl podzimní semestr 7.
ročníku PUVČ ukončen závěrečnou akcí, kterou byla
návštěva Indie v podání meziměstského rodáka pana Aleše
Ottmara, studenta, žurnalisty a hlavně cestovatele.
V současném nevlídném počasí návštěva této země, která se
rozkládá v tropické a subtropické oblasti jistě přišla
posluchačům vhod. Úvodní slovo však patřilo samozřejmě
opět hudbě. Houslovou Fantasii appassionatu skladatele
Henri Vieuxtempse přednesla Žaneta Obršálová ze zdejší
ZUŠ za klavírního doprovodu paní učitelky Reginy
Goslinské. Pak už následovaly zajímavé snímky z cesty
pana Ottmara z Istanbulu přes Dubaj do Indie, doprovázené
ještě zajímavějším vyprávěním. A tak mohli posluchači
v první, kratší části spatřit starší i supermoderní architekturu
Dubaje, stejně jako snímky života v jeho ulicích. Větší část
pak byla věnována Indii, životu prostých obyvatel země,
hlavně prodavačům všeho možného zboží, exotických jídel,
ovoce a zeleniny, jejich krámkům i jejich velmi prostým až
chudým obydlím, ale i mnohem vznešenějším stavbám,
především náboženského charakteru, sloužícím pro obřady
ať už hinduistům nebo muslimům. Mezi snímky nechyběly
pochopitelně ani snímky známých staveb jako je Rudá
pevnost (Red Fort) nebo Táj Mahál. Velmi zajímavá byla i
pasáž o indickém způsobu kremace nebožtíků a pohřbívání
jejich ostatků v řece Ganga, při čemž tato řeka slouží
současně jako očistná koupel pro živé obyvatele Indie. Bylo
těch obrázků i vyprávění hodně, proběhla i zcela neformální
diskuse a malá výstava suvenýrů (m.j. vodní dýmka či
ukázka zdejší měny); ani zdaleka zde nelze vše popsat. Pro
účastníky večera, kteří by si rádi některé momenty
zopakovali, ale i pro případné zájemce z řad čtenářů
Polického měsíčníku se nabízí možnost prohlédnout si
některé ze snímků i s bohatým doprovodným komentářem
na webové stránce www.indie.kx.cz. Pro ty, kteří se
nemohou připojit k internetu doma na svém počítači je zde
se možnost učinit tak ve zdejší knihovně, kde i zájemcům ne
příliš zběhlým v ovládání této techniky jistě neodmítnou
pomoc ochotné pracovnice knihovny.
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Z posledního letošního setkání účastníků PUVČ byl také
odeslán vánoční pozdrav manželům Klapalovým, kteří
v minulosti patřili k nejen k aktivním posluchačům naší
univerzity, ale také k organizátorům našich zájezdů a kteří
se v poslední době, bohužel, nemohou ze závažných důvodů
našich akcí zúčastňovat. Na programu nechybělo předání
osvědčení absolventům podzimního semestru a květinové
ocenění hlavních organizátorů, vlastně organizátorek PUVČ,
starostky Mgr. Idy Seidlmanové a paní Šváblové. V zájmu
objektivity nutno dodat, že ocenění se dostalo i pisateli
těchto řádek a že jej toto ocenění překvapilo, ale hlavně
potěšilo není třeba dále rozebírat. Díky.
P.S. Protože pisatel chápe obdržené ocenění i jako
závazek, bude se i nadále snažit pečovat nejen o duševní
stravu svých spolužáků (zprávy v Polickém měsíčníku), ale i
o jejich fyzickou kondici, jak už v minulosti naznačil.
Z toho důvodu připomínám, že v rámci přípravy na Polický
vandr 2008 by bylo nanejvýš vhodné rozpomenout se na
pěkné procházky, konané v rámci Polické univerzity (např.
Žaltman nebo Peklo) a zúčastnit se tradiční silvestrovské
vycházky k Čertově skále. Doufám, že ji i letos naši turisté
pro polické (i jiné) občany připraví. Tak tedy hezké Vánoce,
šťastný nový rok a na Silvestra na shledanou.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Svatý Mikuláš
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí upořádal
pro své členy v sobotu dne 1. prosince 2007 odpoledne již
tradiční Mikulášskou zábavu na Bezděkově u Vojtěchů.
Sešlo se nás celkem 104 členů i nečlenů a hostů a bylo
opravdu veselo. Program byl celkem bohatý. Každoročně se
sejdeme, abychom společně oslavili konec roku a svátek
svatého Mikuláše.
K tanci i poslechu nám hrál pan Čížek ze Studnice a
spolu s ním zpěváci Zdena Krtičková a Honza Hanuš
dokážou rozezpívat a roztancovat celý sál. Všechny, i ty co
mají přes den berle a hole. A pro ty, kteří netancují, protože
jim už to prostě pohyb opotřebovaných kloubů nedovolí, tak
jsme měli připravené vystoupení aerobiku. Představila se
nám děvčata ze Žďáru nad Metují pod vedením slečny
Máslové. Bylo to velice milé zpestření. A pro velký úspěch
nám to celé zacvičili dvakrát.

Taky nám vypnuli proud. Ale Vojtěchovi nanosili na
každý stůl svíčku. My jsme měli připraveny prskavky – sice
byli pro Mikuláše na větší efekt, ale tak jsme je vyndali dřív,
muzikanti měli v záloze tahací harmoniku a všechno to
vypadalo, jako, že jsme to měli s elektrárnou domluvené a
udělali to schválně. Bylo hodně veselo.

Asi v šest hodin mezi nás přišel důstojný pan Mikuláš se
svojí družinou. Andílek a dva čerti. Jeden velký s velkým
pytlem pro neposlušné a druhý malý, ale čilý skoro až
divoký. Pan Mikuláš popřál hodně zdraví a hezké Vánoce.
Abychom využili popularity celé této party, tak nám
vylosovali tombolu. Bylo to pro ně v tom ustrojení a
v maskách náročné, ale zvládli to na výbornou.
Občerstvení jako vždy zajistili Vojtěchovi ke všeobecné
spokojenosti všech přítomných.
Večer po osmé hodině jsme se veselí a spokojení rozešli
s přáním všeho dobrého do nového roku a pan řidič Patzelt
nás rozvezl v pořádku domů. A na shledanou zase příště...
Za výbor fondu jednatelka M. Chaloupková

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Počátky olivětínské továrny
Již v roce 1800 pracovala v Olivětíně na břehu Stěnavy
valcha s mandlem. Když v roce 1841 povolilo zemské
gubernium v Praze Schrollovi výrobu bavlněného kartounu,
Schroll mandl s valchou roku 1848 koupil. Bělidlo v Olivětíně
mu benediktýni pronajímali až do roku 1874, kdy padlo za
oběť stavbě železnice spojující Broumov s okolním světem.
V roce 1846 přijal Benedikt Schroll své dva syny Augusta
a Josefa za společníky a Krajský úřad v Hradci Králové tak
zaregistroval firmu Benedikt Schroll a synové. Povolení
dostala k továrnímu zpracovávání bavlny a k zřízení úpravny a
bělírny plátna v Hejtmánkovicích. Ve stejném roce firma
koupila Suideho přádelnu bavlny v Teplicích a v roce 1848
zřídila svoji další faktorii v Horních Teplicích nad Metují.
Do rozvoje firmy ale zasáhl revoluční rok 1848, který
způsobil dočasnou ztrátu trhů v Itálii a také v Uhrách. A tak
v důsledku měnové krize byla firma nucena svým
zaměstnancům a dodavatelům namísto peněz vyplácet
dlužní úpisy.
Ještě v roce 1855 Schroll založil další faktorii ve Zdoňově,
ale výrobní princip rozptýlené výroby domácích tkalců se
přežil, a začal se rodit plán tkalcovské výroby ve vlastní
továrně.
1. května roku 1856 proto Benedikt Schroll požádal
Okresní úřad v Broumově o povolení výstavby mechanické
tkalcovny bavlny pro 220 stavů v Olivětíně, v místech, kde
dosud stály objekty jeho úpravny prádla. V červenci příštího
roku vydaly úřady povolení k instalaci prvního parního stroje
o výkonu 31 koní, který pomocí transmise rozběhl prvních
110 stavů i šlichtovací stroje anglické výroby. V patře
továrny byla také zřízena pro dělníky vývařovna s výčepem.
Patro továrny bylo současně zařízeno i jako byty vedoucích
pracovníků a osmi úředníků továrny. V roce 1858 přibylo v
prvním poschodí dalších 108 stavů a do roku 1865 se továrna
rozrostla o dalších 45 strojů.
Olivětínská tkalcovna se stala vůbec první mechanickou
tkalcovnou nejen na Broumovsku, ale i v celých
severovýchodních Čechách.
V roce 1858 se na jejích stavech utkala poslední lněná
příze a jen venkovští tkalci ještě dva roky dodávali Schrollovi
lněné plátno. Nakonec i ti začali zpracovávat jen bavlnu. Ale
jejich podíl na celkové výrobě rapidně klesal a v roce 1864
Schroll zaměstnával už jen 200 domácích tkalců.
Bavlna se dovážela hlavně z Anglie a pak z Egypta. Roční
produkce olivětínské tkalcovny tehdy dosáhla tisíc kilometrů
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bavlněných látek, které na domácím trhu v hranicích
rakousko-uherské monarchie nejen zdárně konkurovaly
produkci předních evropských výrobců, ale v 70. letech
vytěsnily dokonce i pověstný anglický chiffon. V roce 1864
zřídil Schroll v Broumově novou bělírnu a úpravnu prádla.
Jediná toho času v Broumově bývala i jeho mechanická
přádelna bavlny. Bylo to období, kdy podnik procházel svou
první velkou krizí, kterou přinesla občanská válka Severu proti
Jihu. Přerušené dodávky bavlněných žoků na čas
paralyzovaly evropský textilní průmysl, a tak počet stavů
v Olivětíně klesl v první polovině 60. let na méně než
polovinu. Ovšem záhy se dostavilo oživení a v roce 1866 se
olivětínská tkalcovna rozrostla o další patro.

V úterý 4. prosince nás přišel navštívit Mikuláš
s doprovodem a s dárečky. Čekání na příchod Mikuláše
jsme měli zpříjemněné hudbou pana Josefa Langra. Zahrál
nám k tanci a poslechu. Na rozloučenou navodil adventní
čas společným zpěvem vánočních koled.
V pátek a sobotu 7. a 8. prosince bude probíhat vánoční
výstava výrobků, kterou pro Vás připravují naši šikovní
obyvatelé a zaměstnanci. Všichni jste srdečně zváni.
Společnou oslavu Štědrého a rozlučku se starým rokem
máme naplánovanou na 20. prosince.
Slavnostní vánoční atmosféru nám vytvoří komorní duo
pana Burdycha a paní Berešové, kteří nám zahrají vážnou
hudbu a směs vánočních českých koled.
Rádi bychom poděkovali paní Janě Štanclové za ušití
záclon.
Za všechny obyvatele a zaměstnance domova důchodců
Vám touto cestou přejeme příjemné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví a osobní pohodu v nadcházejícím
roce 2008.
Za Domov důchodců Věra Kašíková
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Olivětín již jako továrna v roce 1859 – pohled z východu.

Podoba továrny koncem 19. století – pohled od severozápadu.

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Zprávy z domova důchodců
V posledních měsících
jsme se zúčastnili mnoha
zajímavých akcí. V říjnu jsme se jeli podívat do České
Skalice na Den otevřených dveří. Příjemně jsme se pobavili
a zatancovali si na plese domova důchodců v Náchodě.
V měsíci listopadu oslavili naši obyvatelé společně
narozeniny a zároveň se užili estrádu pana Mikulčáka,
který zpříjemnil odpoledne zpěvem známých lidových
českých a moravských písniček, proložených anekdotami a
kouzelnickými triky.
A co nás čeká v prosinci?

Horolezecký klub Ostaš uspořádal dne 17. 11. 2007 na
společenském sále Pellyho domu další ročník obnovené
tradiční Maškarní merendy. Nosným tématem letošního
setkání masek byly filmy z kategorie SCI-Fi a FANTASY.
K tanci (a spíše posezení a postávání u baru) hrála již vloni
vyzkoušená veselá partička DOMAMAZEC. Účast masek
byla slušná, až překvapivá (skládám poklonu všem, kteří si
dali - někdy až neskutečnou - práci s výrobou převleku!!!).
Dlužno dodat, že pokud bychom nechtěli provádět lyžařům
generálku sálu, tak by některý ze sálů v okolních vesnicích
praskal ve švech… ale takto jsme se na ploše letištní haly
Pelly´s housu občas trochu hledali…. Nicméně pro příští rok
se chystají jisté změny, které by měly přivést do sálu více
zábavymilovných lidiček. Myslím, že pracovní téma „sporty
a sportování“ bude lidu bližší, než letošní značně specifické
(nicméně kreativitě nakloněné) téma… také kapela bude
patrně přizvána jiná, více se hodící na všeliké tajtrlování a
křepčení, jež provází rej masek těch (nebo oněch)… a
hlavně nebude (snad) soupeřit s náchodským plesem,
venkovskou zábavou a s Leošem Marešem… a snad již
Temná strana síly nebude po městě šířit Inko, že na merendu
je již vyprodáno (autorovi fámy přes media děkuji!).
Každopádně závěrem děkuji touto cestou městu Police
nad Metují za pronájem sálu, Martinu Exnerovi za odvahu
(kterou snad pro příští rok neztratí), jeho personálu za
ochotu a stálý úsměv, kapele za domáckou atmosféru (viz.
Hymna) a všem kdo přišli za účast. Zároveň vyslovuji
veliký dík všem sponzorům, kteří nám přispěli svými dary
do tomboly, neboť bez nich jejich podpory by bylo vše
daleko daleko těžší. Za projevenou sponzorskou podporu
děkuji tedy firmám a jednotlivcům: Blue Fly, Skrblíkův Ráj,
Vínečko - Jarda Čálek, Krásné Věci, Optika Malinský, Sport
Hotárek, Obchod pivem - Evžen Novotný, Lékárna Kuklík,
Truhlářství Langhamer a Pohl, Truhlář Medvěd, Truhlářství
Středa, Václav Zítka – koberce, Keramika Hauk, Sportiv
Redpoint, SE. K. T s. r. o., Mr. Sport, Krčma, Lanové
centrum Ádr, Wikov MGI a. s., Rubena a. s., Milan Foglar,
Doldy Machov, Pivovar Primátor, a.s., The North Face.
Speciall thank´s to Radovan Krejčíř, Miroslav Mečíř a Jan
Tleskač.
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Touto cestou přeji za HK Ostaš všem klidný závěr roku,
příjemné Vánoce a v novém roce hodně štěstí, zdraví a
úspěchů (nejen pracovních)!!!
Za rok se na Vás těšíme, a doufáme, že nám nedáte
košem, přátelé – kamarádi.
Jirka Heřman Škop- předseda HK Ostaš

DETAIL HVĚZDOKUPY PLEJÁDY – M45
a pojmenování nejjasnějších hvězd

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
Dlouhé zimní noci jsou bohaté na jasné hvězdy a
nápadná souhvězdí. Níže připojený obrázek nám ukazuje
pohled na typická zimní souhvězdí, která nás budou
provázet až do jarních měsíců.
Na obrázku také vidíme známou otevřenou hvězdokupu
Plejády (označenou kroužkem) v souhvězdí Býka. Na
obloze ji snadno najde i nezkušený pozorovatel jako shluk
slabých hvězdiček na ploše velké asi jako Měsíc v úplňku.
Máme-li dobrý zrak, napočítáme v Plejádách bez použití
dalekohledu alespoň 6 hvězd.
Řecká mytologie představují jasné hvězdy v této
hvězdokupě jako otce Atlanta, matku Pleioné a 7 dcer.
Dcery – Plejády si podle legendy vzaly život ze žalu nad
osudem svého otce, který se proměnil v kamennou horu při
pohledu na hlavu Medúzy, zabité hrdinou Perseem.
Hvězdokupa Plejády má ve známém Messierově
katalogu mlhovin, hvězdokup a galaxií označení M 45
(Charles Messier, francouzský astronom *1730 +1817).
Čeština má pro Plejády krásné pojmenování Kuřátka.
Zmínku o Plejádách najdeme i v Bibli, Starém zákonu
Jb 38,31.
Krásu otevřené hvězdokupy Plejády můžeme obdivovat
za pomoci běžného triedru - turistického dalekohledu.
Astronomická fotografie nám ukáže zbytky oblaku
mezihvězdné hmoty ze které Plejády vznikly. Astronomické
fotografie Plejád najdeme lehce na internetu.
Někteří lidé zcela nepochopitelně a chybně pokládají
Plejády za souhvězdí Malého vozu!!!
V noci z 21. na 22. prosince dojde k částečnému zákrytu
hvězdokupy Plejády naším Měsícem (22 hodin 46 minut
zákryt hvězdy Taygete – viz obrázek detailu hvězdokupy).
SOUHVĚZDÍ ZIMNÍ OBLOHY

JASNÉ HVĚZDY ZIMNÍ OBLOHY
1 CAPELLA
4 PROKYON
7 BETELGEUSE
2 CASTOR
5 SIRIUS
8 BELLATRIX
3 POLLUX
6 RIGEL
9 ALDEBARAN

Pohledy do vesmíru
ZÁKRYT MARSU MĚSÍCEM
nastane dne 24. prosince ráno. Náš nejbližší kosmický
soused Měsíc začne „rudou“ planetu Mars zakrývat ve 4
hodiny 49 minut a k postupnému odkrývání dojde v 5 hodin
11 minut. (Údaje jsou v SEČ a platí pro zeměpisnou polohu
Prahy). K pozorování stačí běžný triedr, lépe však poslouží
malý astronomický dalekohled. Měsíc bude 24. 12.
v úplňku a jeho svit pozorování zákrytu poněkud
zkomplikuje. K pozorování úkazu si popřejme jasnou
oblohu a odhodlání vstávat na Štědrý den před pátou!
KOMETA 8P/ TUTTLE
je další kometou, kterou bychom mohli v závěru
letošního roku vidět i bez dalekohledu. Tato priodická
kometa se nyní nachází nedaleko severního pólu
v souhvězdí Kefea a je viditelná pouze v dalekohledech. Její
pohyb se bude zrychlovat a kometa postupně projde
souhvězdími Kasiopeja, Andromeda, Trojúhelník, Ryby a
v lednu příštího roku přejde na jižní oblohu.
SLUNCE dne 22. 12. v 7 hodin a 7 minut vstupuje do
znamení Kozoroha, nastává zimní slunovrat,
začátek astronomické zimy,
den se ještě zkrátí o 21 minut, ale do konce
měsíce prosince již o 4 minuty prodlouží,
MĚSÍC
1. v poslední čtvrti, 9. v novu, 17. v první čtvrti,
24. v úplňku, 21. částečný zákryt hvězdokupy
Plejády – viz úvodní článek,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE na ranní obloze,
MARS
v souhvězdí Blíženců, 30. prosince vstupuje do
souhvězdí Býka,
JUPITER není pozorovatelný,
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
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Informace o vánočních výstavách
Regionálního muzea v Náchodě
Náchod
Výstavní síň muzea – roh Zámecké a Tyršovy ulice
Pojďte s námi do cukrárny
Výstavu o historii cukrářství připravilo Regionální
muzeum v Náchodě ve spolupráci s Krkonošským muzeem
v Jilemnici. Vystavené exponáty však pocházejí i z muzeí
v Jičíně, Lomnici nad Popelkou, Dvoře Králové nad Labem,
Liberci, Hradci Králové, Hořicích, Semilech, Vrchlabí.
Návštěvník si bude moci prohlédnout perníkářské formy,
formy na pečivo, čokoládu, oplatečnice, zásobníky na kávu,
bonbony, zařízení na výrobu zmrzliny a mnoho dalších
dobových předmětů.
Otevřeno od 5. 12. 2007 do 26. 1. 2008 denně mimo
neděle a pondělí 9-12,13-17 hodin, v sobotu 8-12 hodin. Ve
dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2007 a 1. 1. 2008 zavřeno.
Vernisáž proběhne 4. 12. 2007 v 16 hodin; její součástí
bude též ukázka techniky zdobení perníčků, kterou přiblíží
studentky hotelové školy v Hronově.
Telefon: 491 423 248

Budova stálé expozice na
Masarykově náměstí čp. 18
Hej mistře, vstaň bystře!
Výstava prací – především keramiky, ale i dalších
výtvarných technik – žáků ZŠ Plhov.
Otevřeno od 5. 12. 2007 do 6. 1. 2008 denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hodin. Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12.
2007 a 1. 1. 2008 zavřeno. Vernisáž proběhne 4. 12. 2007.
Telefon: 491 433 722
Hronov
Ve výstavních prostorách Jiráskova divadla
Hronovská zima na pohlednicích a obrazech
Kromě dobových pohlednic návštěvník zhlédne obrazy
místních výtvarníků Jiřího Kollerta, Josefa Smoly, Petra
Čuhaniče, Bohumila Ledna, Borise Ekrta, Karla Šafáře atd.
Výstavu pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve
spolupráci s Kulturním a informačním střediskem
(KIS) Hronov.
Otevřeno od 13. 12. 2007 do 6. 1. 2008 v úterky a pátky
15-17 hodin, o sobotách 14-16 hodin. Školy mohou přijít po
předchozí domluvě s KIS kdykoli.
Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12. 2007 a 1. 1. 2008
zavřeno.
Telefon: KIS 491 483 314
Police nad Metují
Ve staré polické škole “Dřevěnce“
Betlémy
Na výstavě jsou zastoupeny jak betlémy historické, tak i
práce současných autorů zhotovené z nejrozmanitějších
materiálů – vyřezávané ze dřeva, keramické, těstové,
sádrové, vázané z kukuřičného šustí, voskové, papírové i
z dalších méně tradičních materiálů.
Pocházejí nejen ze sbírek Regionálního muzea
v Náchodě, ale i dalších institucí a soukromých osob, dále
součástí výstavy budou i výtvarné práce dětí.
Otevřeno od 12. 12. 2007 do 6. 1. 2008 denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hodin. Ve dnech 24. 12., 25. 12., 31. 12.
2007 a 1. 1. 2008 zavřeno. Vernisáž proběhne 11. 12. 2007
v 16 hodin.
Telefon: 491 423 248
Mgr. Jan Tůma

Svátek slova – večer poezie
místních autorů
Těšil jsem se na neopakovatelnou tajemnou atmosféru,
jak ji pamatuji z doby dětství jako společenský večer
s hlubokou atmosférou, na něco nad všednodenním spěchem
při vybírání knih v knihovně, na něco podobného
nečekanému prožitku z přečtené knihy.
V novém stánku pro knihovnu se představil p. Kollert –
starší, ale energický muž neopakovatelně působivým
přednesem romantických básní, hlásajících přesvědčivě víru
v život a lásku. V sále poslouchala žel hrstka diváků – přátel
poezie, ale zvláště ženy, překvapivě vytrženy z všedních
strastí a trápení, byly hrou básnických představ příjemně
zaskočeny.
Básnické pokusy mladého M. Hromádky představily
trochu jiný citový svět Broumovska, stejně citlivé spojení
básnických představ p. Jiránkové z Náchoda bezděčně ve
mně evokovalo měkkou, ale sebejistou atmosféru okresního
města. Básnířka z Hronova méně okázale představila básně
modernější, s prostředky expresionismu, existencionalismu.
Citovějšími básněmi zaujala žena – učitelka matematiky.
Myslím, že zakladatelka Černých hodinek (nejen
s poezií) pí M. Machová mohla být spokojena, že štafeta
byla předána, a že se vůz hlubšího poznání a setkání
s osobnostmi nejen poezie drkotavě, tápavě, ale přece jen
jistě vydal vpřed, aby zachoval nekonečný zázrak lidského
bytí.
P. V.

Malý průvodce
zdravým životním stylem
Káva s mlékem, čaj s mlékem, kapučíno, 2 v 1, 3 v 1
to jsou všechno kombinace nápojů, které
velmi škodí našemu organizmu. Většina lidí si
myslí, že přidáním mlíčka či smetánky do
kafíčka zmírní účinky kofeinu. Bohužel pravda
je taková, že po vypití této kombinace se dvanácterník
stáhne (dostane jakoby křeč) a tím se velmi podstatně naruší
trávení i funkce žlučníku a slinivky. Také to má za následek
bolest v bederní páteři.

Křečové žíly či hemeroidy
Průvodním jevem onemocnění ledvin bývá často tzv.
hustá krev. Jde o narušení složení krve , které způsobuje
křečové žíly, hemeroidy a může vést až k embolii.
Alternativní medicína má proti tomu, mimo jiné, tzv.
tinkturu na ředění krve. Zhotovuje se z 1litru červeného
nekonzervovaného přírodního, vína ve kterém louhujeme 10
gramů komonice lékařské, lépe sušené. Necháme směs 9
dnů stát a pak ji přefiltrujeme. Užíváme první tři dny 3x
denně čajovou lžičku a dále 3x denně polévkovou lžíci, a to
před jídlem.
Pozor nesmí se užívat společně s léky na ředění krve
např. Varfarin apod.)!!!!!!!!!!!!!
Křečové žíly mívají lidé, kteří se nechtějí zbavit toho, co
nepotřebují a pohnout se v životě z místa. Hemeroidy mají
zase ti , kteří se bojí nesplněných termínů, či se bojí, zda je
někdo přistihne, když nemají doma uklizeno(jsou staženi).
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Zdravá prsa
Jejich úkolem je přeměna krve na mléko, a kromě toho
slouží mužům na hraní. Ženy, které objeví v prsu bulku,
hlavně nesmí podlehnout panice a strachu z rakoviny,
protože strach tady nadělá nejvíce škody. Příčina je
v pánevní oblasti a přetíženém lymfatickém systému.
Léčením příčiny v pánevní oblasti a lymfatickém systému
pak mizí patologické projevy v prsu automaticky.
Osvědčený recept na očistu pohlavních orgánů a
močových cest:
5 půllitrových skleniček očíslujeme od 1 do 5. Každý
den dáme do jedné skleničky 2 polévkové lžíce rýže natural,
vodu a uložíme do lednice.6 den ráno z 1. skleničky uvaříme
kaši(vařit max. 10min.), kterou sníme k snídani pak 3-4
hodiny nic nejíme, nebo použijeme na obklady na prsa (při
zánětech prsních žláz ).Při myomech přidáme štipku
mletého zázvoru, nebo 1-2 zrníčka v čase varu. 7 den a další
až do desátého uděláme to stejné.
Problémy s prsy mývají ženy, které neumějí říci NE.
Jsou na každého hodné, jen sebe přehlížejí. Pokud ženy trpí
onemocněním s dělohou, pak to bývá odrazem partnerských
vztahů, či nemají rády samy sebe.
Pro dobrý stav děložního čípku je mimo jiné důležité mít
v pořádku kostrč.
Při problémech pohlavních orgánů doporučuji též omezit
mléko, mléčné výrobky (hlavně tavené sýry), sladkosti,
uzeniny a kávu.
Milý čtenáři, přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdravíčka a sluníčka do srdíčka.
Připravila Kaufmanová Radka – reflexní terapeutka, praxe
v bývalé zemědělské škole, tel.607-240250

Okénko do tajů tradiční čínské
medicíny
V tomto
okénku
věnovaném
tradiční čínské medicíně bych Vás rád
seznamoval s léčebnou metodou
starou více jak 4000 let. Metodou,
která i přes své stáří neztratila nic na
své léčebné účinnosti. Většina lidí si
pod pojmem čínská medicína
představí „píchání jehliček“. Akupunktura je však jen
jednou z mnoha částí velice obsáhlého a komplexního
léčebného systému.
K dalším metodám patří třeba
fytoterapie (pití čajíčků), tuina (masáže), qi gong (zdravotní
cvičení), baňkování atd.

Zima a tradiční čínská medicína
První část našeho povídání věnuji radám, co je pro
zdraví člověka důležité v tomto ročním období. Čínská
medicína nevidí člověka izolovaně, ale vidí ho jako součást
nějakého prostředí, které ho samozřejmě ovlivňuje. Staří
Číňané věděli, že člověk musí žít v harmonii s přírodními
cykly. Podle čínské medicíny je zima obdobím největšího
klidu, skladování, uchovávání. Proto bychom měli
dostatečně spát, odpočívat, meditovat, vyhýbat se nadměrné
fyzické aktivitě (to platí i o sexu pánové – vyčerpává esenci
ledvin ☺ ). Jelikož zima je podle učení o pěti prvcích
spojená s prvkem vody, nejvíce ohroženy jsou v tomto
období ledviny a močový měchýř. Ledviny jsou orgánem
zodpovědným za Qi (životní energii) celého těla. V tomto
období jim můžeme hodně pomoci, ale i dost ublížit.
Začneme-li po vánočním obžerství s tvrdým fyzickým

tréninkem, ledviny si nebudou moci doplnit zásoby a na jaře
můžeme mít problémy třeba s odolností organismu před
virózami. Nebo budeme trpět přílišnou jarní únavou.
Uchovávání energie ledvin také příliš nepomáhá současná
móda „bokovek“ (myslím tím kalhoty a ne mimomanželské
vztahy ☺ ) a odhalených pupíků.
Z dietních opatření lze doporučit například vlašské
ořechy v jakékoliv podobě (tzn. i v cukroví), které dodávají
tělu v zimě tolik potřebnou yangovou energii. Podle
moderních výzkumů vlašské ořechy zpomalují také
kornatění tepen v mozku a jsou prevencí proti senilní
demenci. Dále pak je dobré jíst husté teplé polévky, semena,
ořechy, výrobky z obilí. V zimě je též doporučováno jíst
více masa než v létě. Můžeme i listovou a kořenovou
zeleninu – růžičkovou kapustu, špenát, kadeřávek, pórek,
mrkev, řepu atd. Nejlépe tepelně zpracované.
Mišpulníkový sirup
Pokud vás přece jenom špatná Qi (nemoc) nakonec
přemůže a dostanete třeba kašel, může vám pomoci
Mišpulníkový sirup. Už mnoho maminek v Polici s ním má
velmi dobré zkušenosti při léčbě kašle jejich ratolestí. Jde o
čínský bylinný sirup z listů mišpulníku japonského k
ošetření
kašle
s
protizánětlivým,
regeneračním účinkem. Sirup komplexně
působí na kašel různého původu, škrabání v
krku, chrapot, pobolívání hlasivek po
dlouhém mluvení, zánět průdušek se
zahleněním a nemožností odkašlat, ale i třeba
chronický kašel. Při dodržování návodu je
denní dávka cukru ze sirupu nižší než 1 gram,
což je množství, které prakticky neovlivní
denní profil ani u diabetiků.Při léčbě kašle a
zahlenění důrazně doporučuji přerušení
konzumace sladkostí a mléčných výrobků!
Na závěr vám přeji klidné, pokojné, ale i lehce veselé
Vánoce ☺
Připravil Milan Schirlo

Vlastivědné okénko
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou.
Fráňa Šrámek, úryvek z básně Prosinec

Školství na Machovsku

Školství na Machovsku - škola v Bělém.
Osada Bělý, dříve Bílá, Bělá, Biela, Bielay, Bieley a jak se
všelijak v minulosti jmenovala, byla přiškolena k městysi
Machov. Školní děti musely v létě docházet do školy
v Machově a v zimních měsících, kdy povětrnostní podmínky
občas neumožňovaly bezpečnou docházku, docházel
machovský učitel do Bělého. Posledním před odškolením od
Machova, byl podučitel Josef Hanuš, narozený 17.6.1843
v Horní Radechové, pozdější řídící ve Vysoké Srbské. K výuce
sloužila místnost v čp.23, která patřila jakémusi Hejnyšovi a
poslední čas se vyučovalo ve výměnku statku u Jirků, který měl
čp.40. Výnosem zemské školní rady ze dne 24.11.1873 byla
zřízena v Bělém samostatná jednotřídní škola s českým
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vyučovacím jazykem. Bělské obci byla stanovena 5-letá lhůta
k získání co nejvíce vlastních prostředků na stavbu nové školy.
Škola v Bělém byla prozatímně otevřena v tmavé a vlhké
chaloupce čp.50, patřící jistému Lokvencovi a vyučování zde
bylo zahájeno 1.1.1874. Prvním učitelem zde byl ustanoven
Karel Cihlář narozený 3.4.1850 v Suchém Dole čp.89, syn
krejčovského mistra Josefa Cihláře ze Suchého Dolu čp.102 a
Veroniky, dcery Josefa Klimeše, sedláka v Suchém Dole čp.51.
Jeho služné činilo 350 zlatých a machovskému katechetovi,
který musel do Bělého docházet na výuku náboženství, byla
stanovena náhrada 46 zlatých. První ji pobíral kaplan P.Gerard
Josef Pospíšil OSB.
Karel Cihlář pocházel z početného a významného rodu
v Suchém Dole. Jeho starší bratr P. Roman Augustin Cihlář
OMFC. byl představeným (qvardiánem) kapucínského řádu
v Chrudimi a pak vikářem kapucínů ve Falknově (dnes
Sokolov) a nakonec v Praze. Byl také celebrantem při svěcení
nově postavené školní budovy v Suchém Dole v roce 1879.
Zemřel v Praze, ale pohřben je v Polici nad Metují.
Jeho synovec P. Augustin Cihlář byl administrátorem
v Bohuslavicích, kde je také pohřben. Jeho neteř Anna
Cihlářová, provdaná Ditrichová, byla velice oblíbenou
učitelkou na Pardubicku. Další člen rodu Adolf Cihlář byl
řídícím učitelem v Ruprechticích. Většina doby téměř 200-leté
historie tohoto rodu v Suchém Dole však byla spojena s
hořejším mlýnem čp.7, protože Cihlářovi byli především
mlynáři.
Učitel Karel Cihlář však v Bělém dlouho neučil.
Onemocněl souchotinami a 14.9.1874 zemřel v Bělém v čp.50
ve věku 24 let. Po něm převzal vyučování František Grolopper,
který každodenně docházel z Machova do 25.11.1874 sám a
potom společně s Josefem Veselým vyučovali bělské děti do
5.3.1875, kdy František Grolopper onemocněl. Josef Veselý
vyučoval v Bělém sám, ale na zásah inspektora J. K. Hraše byl
katecheta P.Jindřich Václav Rajm OSB, který zde vyučoval
náboženství, pověřen vyučováním počtů a mluvnice a stal se
výpomocným učitelem v Bělém na téměř 2 roky až do
1.9.1876.
Dne 11.6.1876 byl položen a slavnostně posvěcen
machovským farářem Viktorem Muníčkem OSB základní
kámen ke školní budově v Bělém. Předcházely tomu však
problémy s chybnými výkresy, které musely být 2x vráceny
c.k. zemské školní radě k přepracování a tak sice stavba zdárně
pokračovala, ale obec nedostala zemskou podporu, protože
stavební plány byly dodány pozdě. I když starosta František
Winter a František Tér jeli do Prahy na zemský výbor,
nepochodili zde a tak obec musela stavět na vlastní náklady,
bez státní dotace.
Dne 1.1.1877 byla nová školní budova slavnostně
vysvěcena P. Viktorem Muníčkem OSB za veliké účasti
místního obyvatelstva. Průvod doprovázený machovskou
kapelou šel od staré školy k nové. Slavnostní řeč pronesl
oblíbený machovský katecheta P.Jindřich Rajm OSB. Mimo
všech machovských učitelů se dostavil jen učitel Josef Vepřek
ze Žďáru. Všichni významní hosté se zúčastnili slavnostní
hostiny u starosty Františka Vítka, kde pronesli řadu oslavných
přípitků.
Druhý den bylo vše ze staré školy přestěhováno, prozatímní
učitel Pavel Lipš se nastěhoval do bytu v nové škole a 4. ledna
1877 bylo zahájeno vyučování v nové budově. O Pavlu Lipšovi
se mnoho informací nezachovalo, snad jen to, že biskupský
vikář J.Mach a školní inspektor J. K. Hraše při inspekci
26.6.1879 mu vytkli, že ve školní kronice nejsou zaneseny
oslavy stříbrné svatby Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa
I. a císařovny Alžběty, které se slavily v celém mocnářství
24.4.1879. Jestli to bylo důvodem ke vzdání se učitelství se
můžeme pouze dohadovat. Jisté je, že od 15.9.1879 nastupuje
na školu v Bělém učitel Fridolín Sitte z Kutné Hory, který od

roku 1875 učil v Polici nad Metují. Krátce předtím machovský
farář P.Viktor Muníček OSB, který se stal v Broumově
převorem, na rozloučenou daroval bělským chudým dětem 10
zl.
Od září 1880 byla škola rozšířena na dvoutřídní a
pomocným učitelem byl ustanoven Jan Ullmann z Luže. V obci
Bělý bylo při podzimním sčítání obyvatel v roce 1880
napočítáno 642 obyvatel tj. o 112 více než před 10 lety a proto
už jednotřídní škola nestačila. Někdy kolem tohoto roku počet
obyvatel obce Bělý kulminoval, pak už se jen stále snižoval.
Dne 10.5.1881 se školní děti z Bělého zúčastnily děkovné
bohoslužby v Machově na počest sňatku korunního prince
Rudolfa a belgické princezny Stefanie. Na jejich počest byly
vysazeny pamětní stromy v Machově o čemž byla zmínka již
v článcích o škole v Machově. V Bělém byly pamětní stromy
vysazeny již 3 týdny předem před školou, podél potoka a škola
byla k této příležitosti slavnostně vyzdobena.
Dne 20.4.1882 královéhradecký biskup Josef Jan Hais
udílel v Machově biřmování, které přijalo též 61 dětí z Bělého.
Dne 1.9.1882 nastoupil na Ullmannovo místo definitivní
mladší učitel Josef Mrha z Velkých Nehvizd u Prahy. V druhé
třídě ještě nebyl umístěn kříž a tak chalupník Václav Dostál
z čp.29 (přímý potomek Václava, nejstaršího syna selského
generála Karla Dostála) odkázal 10 zlatých na jeho zakoupení.
V lednu 1883 byl kříž objednán u J.Svobody, majitele
pohřebního ústavu v Kutné Hoře a po dodání zavěšen v 2.třídě.
Mladší učitel Josef Mrha odchází učit do Pěkova a na jeho
místo nastoupil 4.3.1886 Roman Bek z Nového Hrádku.
Industriální učitelkou v Bělém byla manželka řídícího, Božena
Sitteová, která 25.6.1886 zemřela v Polici nad Metují a tak
školní mládež ji vyprovodila na její poslední cestě. Za necelý
měsíc 17.7.1886 totéž zopakovala v Machově, kde mládež
doprovázela Františka Wintra, rolníka v Bělém, který se nejvíce
zasloužil o výstavbu nové školy.
Dne 1.9.1886 nastupuje za Romana Beka nový mladší učitel
Hynek Čejchan z Velkého Poříčí. Na místo industriální učitelky
nastoupila Anna Bergerová, choť řídícího v Machově a matka
slavného violoncellisty Otto Bergera. Renumerace ji byla
zvýšena na 96 zlatých. Od 1.1.1888 ji vystřídala industriální
učitelka Barbora Sitteová, druhá manželka řídícího Fridolína
Sitteho.
V roce 1887 byl mladším výpomocným učitelem ustanoven
Josef Vik, narozený v Hlavňově. Ve školním roce 1888/1889
měla škola 118 dětí. Pro srovnání, to je počet jen o málo menší
než má dnes celá měšťanka v Machově. Je fakt, že pak už stavy
dětí v Bělém pouze klesaly, díky odlivu vesnického
obyvatelstva do měst.
Na 2. prosinec 1888 se připravovaly v celém mocnářství
velkolepé oslavy 40-letého panování Jeho Veličenstva
Františka Josefa I. Vše bylo připraveno, ale panovník si to
nepřál a tak ze slavnosti sešlo. Děti se zúčastnily pouze
děkovné mše sv. v Machově, bylo jim rozdáno několik knížek
„O slavnosti 2.měsíce prosince 1888“ od F.B.Kratiny a do
I.třídy byl zavěšen skvostný obraz Jeho Veličenstva, zakoupený
obcí. Slavná okresní školní rada darovala tentýž obraz škole a
ten byl zavěšen do II.třídy.
V krátké době však došlo k známé tragedii v Mayerlingu,
kde 30.1.1889 spáchal sebevraždu korunní princ Rudolf se
svojí milenkou baronesou Marií Vetsèrovou. Na znamení
smutku vlál na škole černý prapor celý týden.
V sobotu 8.6.1889 uspořádaly bělské školní děti spolu se
slavenskými vycházku na Bor. Osada Slavný totiž
administrativně patřila k Bělému až do roku 1917. Při zpáteční
cestě se na Bukovině posilnili chlebem a pruským pivem.
Znovu máte důkaz, že pivo bylo tenkrát dětským nápojem.
Na sv.Vavřince (21.7.1889) se konala v lese rolníka
Františka
Plného
čp.14
dětská
slavnost
s doprovodem machovské kapely. Po zpěvech a básních byly
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provozovány tělocvičné hry a sehráno divadlo „Na bojišti“
s předehrou „Láska k vlasti“ od J.K.Hraše. Účast lidu byla
veliká, provedení bylo velice úspěšné.
V roce 1891 byl mladší učitel Josef Vik přeložen do
Suchého Dolu a na jeho místo přišel ze školy ve Žďáru
František Koláček, narozený v Rychnově nad Kněžnou. Na
podzim tohoto roku vypukla v obci epidemie střevního tyfu.
Onemocnělo 140 obyvatel, z toho 21 dětí. Žáci Jan Vacek
z čp.5 a Kristina Košťálová z čp.43 následkem onemocnění
zemřeli. Celý prosinec 1891 byla škola uzavřena. Ještě
27.2.1892 zemřel na tyfus 9-letý František Ducháč z čp.47.
V roce 1893 byl mladší učitel František Koláček přeložen
do Bačetína a místo něj přišel bývalý výpomocný učitel
z Police nad Metují, Antonín Polák, pocházející z Hořic.
Od počátku školního roku 1894/1895 byl ustanoven
podučitelem v Bělém, mladší učitel Josef Šulc, narozený
20.1.1876 v Horním Kostelci. V té době byl začínajícím
pedagogem, ale již zde se věnoval vědecké práci v oboru
přírodopisu a mineralogie a výsledky svého bádání publikoval
později v různých spisech a odborných časopisech. V Bělém se
seznámil s Vilemínou, dcerou rolníka Františka Lokvence a
jeho manželky Veroniky z usedlosti čp.7 a vzal si ji za
manželku. Později učil také v Polici nad Metují a zde byl
zvolen starostou (1919 – 1923). Pak byl jmenován okresním
školním inspektorem v Německém Brodě, kteroužto funkci
vykonával až do roku 1936, kdy odešel do důchodu.
Dne 24.4.1895 královéhradecký biskup Eduard Brynych
biřmoval v Machově 49 dětí z Bělého.
V květnu 1895 nově jmenovaný okresní školní inspektor
Jan Pelikán, profesor vyššího gymnasia na Královských
Vinohradech, při inspekci školy v Bělém nařídil opravy tříd a
na školní zahradě zřídit letní tělocvičnu.
Dne 29.7.1895 postihla obec Bělý 2x krátce po sobě silná
krupobití. Kroupy velikosti holubích vajec zničily asi ¾
veškeré úrody a v domech na západní straně rozbily všechna
okna. Jen ve škole bylo nutno vyměnit 13 tabulí.
Zakrátko však postihla obec daleko větší katastrofa. Dne
6.9.1895 krátce po poledni vypukl požár v zadní části stodoly u
hospodářského stavení čp.17, patřícího vdově Kristině
Vajsarové. Bylo velké sucho a silný vítr, takže oheň během
jedné hodiny zachvátil 26 stavení a do základu je zničil. Příčina
požáru nebyla zjištěna i když kolovalo několik verzí, ale žádná
nebyla potvrzena. Někdo prý viděl 5-letého synka vdovy
Vajsarové, jak si hraje za stodolou se sirkami, jiní tvrdili, že
hospodář kouřil ve stodole dýmku a odhodil sirku, ale skutečná
pravda zjištěna nebyla. Požárem přišlo 49 rodin s 239 obyvateli
o střechu nad hlavou a veškerý majetek. Shořela prakticky celá
horní polovina vesnice. Škoda byla odhadnuta na 90 000
zlatých a pojištění krylo pouze 17 500 zlatých. V celém
širokém okolí, ale zejména v Polici se zvedla vlna solidarity.
Polický advokát JUDr. František Metall sesbíral a dovezl do
Bělého 2 vozy potravin a šatstva a uspořádal finanční sbírku,
která vynesla 3 600 zlatých. Císař František Josef I. daroval
obci 500 zl., místodržitel český hrabě František Thun poslal
100 zl. a broumovskobřevnovský opat ThDr. Bruno Čtvrtečka
daroval 150 zlatých.
I když lidé pomáhali hodně, pro mnoho obyvatel znamenal
požár konec existence v Bělém a odstěhovali se z obce. Počet
obyvatel i počet školních dětí tak klesl.
Na podzim roku 1897 přechází podučitel Josef Šulc do
Machova a na jeho místo nastupuje podučitel Jan Škoda
z Náchoda, který vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové a
v červenci 1897 získal vysvědčení učitelské dospělosti
s vyznamenáním. O prázdninách v roce 1898 byl přeložen do
Žďárek a 24.8.1898 se stává v Bělém zatímním učitelem Josef
Tylš, který přichází ze školy v Slavoňově.
Dne 14.3.1898 se učitelé zúčastnili pohřbu významného
učitele Jana Hubky, který 38 let z celkových 57 odsloužených

let učil v Bezděkově. Zasloužený odpočinek trávil v Polici nad
Metují, kde ve věku 86 let zemřel.
Památka 50-letého panování Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I., která připadla na 2.12.1898 se tentokrát
slavila v celém mocnářství náležitě a důstojně. Školní děti se
nejprve zúčastnily děkovné bohoslužby v Machově a pak se
shromáždily před čp.18 v Bělém. Zde shromáždění vyslechlo
projev řídícího, provolalo císaři 3x hřímavé Sláva a po zapění
císařské hymny zde byly zasazeny 3 jasany, darované rolníkem
a školdozorcem Josefem Winterem. Děti byly poděleny
obrázkem Jeho Veličenstva, pečivem a uzenkami darovanými
školní radou.
V červnu 1900 se opět vyskytl v Bělém tyfus a tak byla
škola do konce školního roku uzavřena.
K poslednímu dnu 19. století 31.12.1900 bylo při sčítání
obyvatelstva v Bělém napočítáno 533 obyvatel, tedy o 74 méně
než před 10-ti lety. Tento úbytek byl připsán především na vrub
požáru v roce 1895, kdy 8 obydlí se po požáru už znovu
nevystavělo a několik rodin se odstěhovalo za prací do míst,
kde vznikaly nové továrny a tím i nové pracovní příležitosti.
Učitel Josef Tylš odchází na školu ve Velkém Dřevíči a
16.8.1901 je ustanoven podučitelem Karel Jirásek, narozený
v Hronově, který předtím učil v Machově.
Dne 28.1.1903 zemřel ve věku 74 let Josef Hamza, řídící v
Polici v.v., který ještě jako učitelský mládenec v Machově,
docházel v zimě vyučovat do Bělého do čp.23.
V roce 1903 dochází do školy v Bělém stále ještě přes 100
školáků, 50 do I. třídy a 53 do II. třídy.
V srpnu 1903 odchází Karel Jirásek učit do Vysoké Srbské
a na jeho místo přichází podučitel Bohumír Jirman, narozený
v roce 1882 ve Žďárkách, učitelský ústav absolvoval v Praze a
naposledy učil 2 roky v Machově. Po jednoletém působení
v Bělém přemístil na školu v Nízké Srbské, kde byl déle.
V roce 1914 narukoval na frontu a v roce 1915 padl v Haliči.
Zůstala po něm vdova Pavlína se třemi dětmi.
V roce 1904 přichází do Bělého vyučovat Bohumil Kašpar,
narozený 9.9.1878 ve Velkých Svatoňovicích. Vystudoval
učitelský ústav v Hradci Králové a 16.6.1898 obdržel
vysvědčení dospělosti s vyznamenáním. Zkoušky učitelské
způsobilosti skládal 30.11.1900 opět s vyznamenáním. Nejprve
působil v Račově a Žernovicích na Prachaticku. Příchodem
tohoto učitele končí éra „jednoročáků“ a v Bělém začíná
působit stabilní tandem Sitte – Kašpar, který pak ovlivňoval
vědomosti nejméně jedné generace bělských občanů.

/Pokračování z minulého čísla/
Jiří Kohl

Jakpak je dnes u nás doma?
Jak je dnes?
Vážená paní Mgr. Ida Seidlmanová
Starostka města Police nad Metují
Drazí, vážení a milí,
takhle, voskovecko-werichovsky, jak jsem výše uvedl, se
jako polický patriot ptám každého dne nedlouho po
probuzení, když jsem předtím poděkoval matce Přírodě za
nový den a pozdravem popřál Vám, jakož i všem lidem
dobré vůle, jeho zdravé, krásné, radostné, šťastné a úspěšné
prožití.
Podobným způsobem každý večer před usínáním as
přáním dobré noci Vám a lidem dobré vůle a poděkováním
matce Přírodě se loučím se šťastně prožitým dnem.
Takto, včetně sledování vybraných pořadů v televizi a
rozhlase, se pravidelné četby denního tisku, luštění křížovek
apod. mi v prostředí láskyplné a obětavé rodiny Svobodovy
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ubíhají dny. Ba, přímo kamsi letí. Vždyť 30.listopdadu tomu
byly neuvěřitelně už čtyři roky, co jsem se, donucen značně
oslabeným zdravím a osaměním, musil rozloučit
s milovaným Polickem a trvale přesídlit k rodině dcery
Marie do Pardubic.
Rychlý únik dnů mého života mne nutí ke vzpomínání.
V těchto dnech byl předmětem mých vzpomínek čas mého
mládí, zvláště čas spoluzakladatelství a následného života
první trampské osady na Policku. Bylo nás původně osm. Na
návrh šerifa Františka Jenky jsme osadě dali jméno
slovenského bájného draka ŠARKÁN. Časem jsme se
rozrostli na konečný počet třinácti členů. Od útlého mládí
jsme rostli a sílili v sokolovně a stali se oddanými,
obětavými a veřejnosti kdykoliv prospěšnými členy Sokola,
sportovci, občany a milovníky přírody. Bez nás se ve městě
neuskutečnil žádný obecně prospěšný počin. Měli jsme se
rádi a rádi jsme se stýkali na naší šarkánské chatě vklíněné
nad Bělým do lučinatého údolí s bublajícím potůčkem
Třeslicí. Při jednom takovém setkání, umocněn svým
citlivým a sdílným duchovnem, jsem do šarkánského deníku
vepsal toto vyznání:
„Ó Přírodo, matko a kniho moudrosti, věčná a
nehynoucí pravdo, buď námi, nehodnými, srdečně a
upřímně pozdravena! Veliké je jméno Tvé a nekonečná je
moc a sláva Tvá. Dovol, abychom se my, nepatrní, mohli
nazývat Tvými obdivovateli, přáteli a ochránci. Dovol,
abychom v upřímné, neskonalé, skromné a neokázalé
vděčnosti Ti v hloubi našich srdcí a duší postavili trvalý a
nerozborný památník lásky, oddanosti a vděčnosti, památník
díků za všechno dobro, za pohodu a krásu, za očistu a
obrodu, za posilu a úlevu a za nezapomenutelné zážitky,
které nám v takové hojnosti a štědrosti nabízíš a dáváš. Naši
vděčnost, úctu a lásku spojujeme s přáním, abys nám zůstala
nakloněna a abys nám dovolila přiohřívat se i nadále v teple
a svitu Tvé nehynoucí krásy, moci síly, neskonalosti a
věčnosti. Matičko Přírodo, přijmi od nás s díky i srdečné
pozdravení!“
Doložit realitu tohoto vyznání bohužel není možno,
protože onen pamětní osadní deník nám byl spolu s jinými
věcmi odcizen.
Do nekonečna nezadržitelně spěchající čas je toho
příčinou, že s přibývajícím věkem osada postupně a
nenávratně ztrácela své členy, a to natolik, že dnes jsem tu
sám jako poslední z jejích třináctičlenného osazenstva.
Zbylo mi jen to vzpomínání a sním však i uspokojení
z radosti, že o šarkánskou pozůstalost se citlivě, obětavě a
úspěšně stará syn jednoho z nás, bývalý hejtman polické
Ostrostřelecké gardy, přítel Zdeněk Fulka z Bukovice.
Je mi však přitom líto, že už nejsem schopen zvládnout
stoupání od chaty skalnatým lesním terénem k našemu
nedalekému cintorínu, mohutné skalní stěně, do níž jsou
vtesána naše jména s životními daty, abych se zde poklonil
světlé památce svých kamarádů.
Vzpomínání končím s upřímnou vděčností za všechen
šarkánsky prožitý čas. Také jemu vděčím za to, že jsem
dosud tady. Vám pak, kterým je dáno, a jste tělesně schopni,
ze své takto nabyté zkušenosti doporučuji cvičit, sportovat a
chodit, protože rozumnou a pravidelnou gymnastikou,
sportem a turistickou vede cesta ke zdraví, k tvůrčí
dlouhověkosti, k dobré náladě a k radosti ze života.
Uspěchaný čas je také příčinou toho, že jsme se jako
mávnutím ruky ocitli v adventu, v době očekávání, rozjímání
a nadějí, která by za tohoto stavu byla schopna ztišit stále
navýsost nebezpečně rozbouřenou celosvětovou hladinu

lidského soužití. Tato doba je však komercializací natolik
nepříznivě ovlivněna, že se stává časem nepatřičného
nesmyslného předvánočního shonu. A tak stále nevyslyšeno
zůstává Havlíčkovo zbožné přání „aby nás Pámbů při
zdravém rozumu zachovati ráčil.“
Závěrem tohoto svého obvyklého předvánočního
zamyšlení Vám srdečně a upřímně přeji ke svatovečerní
pohodě Štědrého dne vrchovatou náruč lásky radosti, krásné
Vánoce a pevný a šťastný vstup do nového roku 2008.
V novém roce, jakož i v následných časech Vaší daleké
budoucnosti Vám přeji život v pevném zdraví, v úspěších ve
všem dění, v radostech, kráse a lásce, v hojnosti všeho
dobra a blaha a ve šťastném prostředí Vašich nejbližších.
Z Pardubic Vám se srdečným pozdravem ruce tiskne
polický patriot
Karel Vacek
P.S. Panu Karlu Vackovi děkuji. Jemu, jeho milým a
všem, kteří mají rodné město ve svém srdci posílám z Police
pozdravení.
Ida Seidlmanová

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc prosinec podle stoletého kalendáře z roku
1815
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral F. Janeček
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Levné povětří okolo Vánocí předpovídá nám, že bude
zima velmi dlauho trvati; tj.jestli prve nemrzlo, tedy bude
potom mrznouti.
Čím blíže jsou Vánoce novému měsíci, tím těžší rok má
na to následovati; jestli ale jsou neplném aneb ubývajícím
měsíci, tedy jest levnější.
Rybáři mají na játrách z štiky znamení, což se častěji
přitrefilo: když ona k žluči měchýřku, tj. na zadu široká a
na předu špičatá a ouzká jsou, tedy to znamená dlouhou a
tuhou zimu.
Když v tomto měsíci hřmí, bývají v budoucím roku
mnohé větry.
Když vítr v tento čas věje, zima se nám přibližuje.
Když na nebi mléčná cesta pěkně bíle a jasně svítí, jest
naděje dobrého roku.
Když před Vánocmi mnoho mokrého povětří nastane,
tedy není v obzvláštním nebezpečenstvím obilí; ale jestli
po Vánocech – jest nebezpečenství větší.
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce; což bez nebezpečenství
osení zřídka přejde.
Když před Vánocmi až do dne Tří Králů mlhavý jest,
následují na to nemoci přicházejí.

Svatý Mikuláš
Postava Mikuláše, s jehož jménem je spojená mikulášská
nadílka, je historicky doložena. Původní podoba jména je
Nicolaos (z řečtiny). Narodil se v křesťanské rodině někdy
kolem roku 260 n.l. ve městě Patras na pobřeží dnešního
jižního Turecka. Po rodičích zdědil značný majetek, ten však
rozdal chudým. R. 300 se stal biskupem v Myře, ale za vlády
císaře Diokleciána, kdy byli v celé římské říši pronásledováni
křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství.
Když v r. 313 povolil císař Konstantin křesťanství, sv. Mikuláš
byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad. R. 325 se
Mikuláš zúčastnil Nicejského sněmu, na sklonku života
navštívil Svatého Otce v Římě. Zemřel 6.12. mezi lety 345 –
352. Pochován byl v Myře (dnes Demre, Turecko), ale roku
1087 byly jeho ostatky uloupeny a převezeny do jihoitalského
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městečka Bari, v němž se podle legendy zastavil během poutě
do Říma.
Už jako malý byl velmi zbožný a později proslul laskavostí
a štědrostí. K legendám, které se o něm vyprávějí, patří zkazka
o tom, jak po tři noci do okna zchudlého šlechtice vhazoval
měšce peněz a pomohl tak zachránit jeho tři dcery, které
neměly na věno a bývaly by si musely jít vydělávat do
nevěstince. Další přímo hororový příběh popisuje, jak Mikuláš
zachránil tři studenty před zlým řezníkem, který je zabil,
rozsekal a naložil do bečky se solí. Světec chlapce přivedl
k životu a řezníka potrestal. Vypráví se také, že při plavbě do
Palestiny Mikuláš utišil bouři a zachránil námořníkům loď i
životy.
Zbožný a příkladný život Mikuláše způsobil,že ho lidé
začali uctívat a prohlásili ho za svatého. Svatý Mikuláš je
například patronem Ruska, Lotrinska, mnoha měst, mostů, ale i
ochráncem dětí, námořníků, rybářů, vorařů, knihařů, lékárníků
a dalších asi třiceti řemesel a povolání.
Sláva dobrotivého biskupa se roznesla brzy až do Evropy a
setkáme se s ním téměř v každé zemi, i když často
s pozměněným jménem. V Rakousku a katolickém jižním
Německu se mu říká Sankt Nikolaus, na protestantském severu
Německa ho Luther vyměnil za Weihnachtsmanna.
V Nizozemsku se Mikuláš jmenuje Sinterklaas, lodí přiváží
dárky až z dalekého Španělska a spouští je dětem v noci
komínem. Švýcarský Mikuláš zvaný Samichlaus miluje hlučné
průvody s rámusem, rachejtlemi, práskáním bičů a střílením
z bambitek. V Americe, Anglii a mnoha dalších západních
zemích mají zase Santa Clause.
Sv. Mikuláš je dodnes jedním z nejoblíbenějších světců i u
nás. Jeho oslavování je u nás datováno od 13. – 14. století.
V Čechách je mu zasvěceno 124 chrámů, zejména katedrála
v Českých Budějovicích. V Praze jsou mu zasvěceny dva
chrámy, z nichž pozornost zasluhuje vrchol českého baroka,
kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, postavený K. I.
Dientzenhoferem na zakázku od kupců a námořníků působících
v Praze.
Svátek sv. Mikuláše připadá v západní liturgické tradici na
6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním
dárků dětem.V předvečer jeho svátku se již mnoho generací těší
na jeho štědré nadělování. Dnes je doprovázen anděly a čerty.

František Janeček

Víte, že …
-

-

-

Vánočka má mnohaletou tradici? První zmínka o ní
pochází ze 16. století. V minulosti ji lidé označovali
jako húsku nebo caltu a někde se v Čechách dodnes
setkáváme s různými pojmenováními: pletenice,
pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štráfka, štrucla,
žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze
cechovní řemeslníci – pekaři. Až do 18. století si ji lidé
začali péct i doma. První kus z doma upečených
vánoček měl vždy dostat hospodář, aby byla hojná
úroda obilí.
Jmelí přináší štěstí a dává sílu? Líbání pod jmelím je
stará tradice – lidé věří, že jim polibek zaručí štěstí,
zdraví a lásku po celý příští rok. Je to asi tím, že zelené
listy navozují v nevlídném zimním období pocit života,
energie a nesmrtelnosti. Tuto stále zelenou rostlinu
dobře znali už naši předkové. Připadala jim tajemná,
protože roste vysoko v korunách stromů a její plody
připomínají malé perly. Zvyk používat jmelí jako
vánoční dekoraci se z Anglie postupně rozšířil na celý
evropský kontinent.
Vánoční stromek u nás nemá příliš dlouhou tradici?
Poprvé se rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského

divadla Jana K. Liebicha v roce 1812. Častěji se začal
objevovat až ve 40. letech 19. století, a sice v bohatých
pražských měšťanských rodinách, kde si lidé zdobili
živé stromečky (hlavně smrčky nebo jedličky) sladkým
pečivem, perníkem a ovocem (jablky, hruškami,
rozinkami a mandlemi). Svíčky (nejprve lojové) se na
stromečku poprvé rozsvítily v roce 1860. Na venkově
se ozdobené stromečky začaly objevovat mnohem
později. Až do první světové války bývala v mnoha
domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová
větev.
Vybral František Janeček

Vánoční zamyšlení
Vánoce –nejkrásnější a nejočekávanější svátky v roce
jsou přede dveřmi. Plné poezie, tajemné, svátky hojnosti a
štědrosti. Při vzpomínce na ně cítíme vzduch provoněný
vanilkou, vánočním pečivem, jehličím a smaženým kaprem.
Naše fantazie nám před očima kouzlí vánoční stromek,
okrášlený
blyštivými
ozdobami
a
čokoládovými
cukrovinkami, ozářený světly a prskavkami. Mladí i staří se
těší na slavnostní vánoční večeři, na radostnou sváteční
pohodu, na vánoční program v televizi, na hry, staré zvyky
a vánoční obyčeje a na dárky, kterými doma jeden druhého
překvapí.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce nejen prazvláštní
atmosféru, kterou přinášejí, pro slavnostní náladu doma, ale
také pro to, co je s nimi spojeno: příroda v zimním spánku a
zpravidla pod bílou sněhovou přikrývkou, někde se ozývá
troubení „pastýřů“, jinde práskání výstřelů honců … Svátky
rodinného pouta, vzájemné příchylnosti, ale také vzpomínek
a prastarých zvyků. Jsou to zvyky zachovávané po dávných
předcích. Dnes již ani nevíme, jak a kde vznikly, kde byl
jejich počátek. Pěkně nám o nich vypravují naši klasikové.
Sáhněme do své domácí knihovny a zalistujme v nesmrtelné
„Babičce“ Boženy Němcové:“Byl to zvyk, jak ve mlýně, tak
v myslivně i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na Štědrý
den a Boží hod, jíst a pít dostal do sytosti, a kdyby nikdo byl
nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí. Každý
rok chtěly se děti postit, aby viděly zlaté prasátko, ale nikdy
k tomu nedošlo; vůle byla dobrá, ale tělo slabé.
Na Štědrý den štědře podělen byl kdekdo, i drůbež i
dobytek dostaly vánočky a po večeři vzala babička ode
všeho, co k večeři bylo, po kousku, hodila polovičku do
potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čistá
a zdravá zůstala a země úrodná byla, všecky pak drobty
sesbírajíc hodila ohni, aby neškodil. Ve světnici děvčata
slévala olovo a vosk a děti spouštěly svíčky v ořechových
skořepinách na vodu. Jan tajně postrkoval mísu, v níž byla
voda, aby se hnula a skořápky aby se houpaly od kraje ke
středu; pak volal radostně:“Dívejte se, jak se daleko, daleko
dostanu do světa!“
A pak si rozevřeme Erbenovu „Kytici“ na straně, kde je
vytištěna báseň Štědrý den. Jakou náladu dovede básník
vzbudit hned při prvním verši! – Co komu dobrého přinese
tajemný svátek? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce,
kohoutovi česneku a hrachu jeho družce. Dále vypravuje o
dvou dívkách, které by rády poznaly budoucnost. Jdou proto
k jezeru, prosekají led a dívají se do vodní hladiny. Hana
uvidí svého milého – do roka má svatbu! Marie spatří rakev
– do roka zemře. Vánoční náladu snad nejlépe vystihuje ve
své známé básni, kterou jsme se kdysi učili ve škole
nazpaměť, Jaroslav Vrchlický. Většina z nás si jistě
vzpomíná na jeho báseň „Vánoce“ a v duchu si odříkává.
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„Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dálce tiše zaniká; dnes
všecky struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká …“
Nejstaršími vánočními slavnostmi bývaly slavnosti na
počest Slunce – dárce života. Slunce bylo symbolem
životodárné síly, není tedy divu, že se ke Slunci upíraly
modlitby, magické praktiky, obřady a zvyky. Lidé od
nejstarších dob viděli, že se příroda Sluncem znovu a znovu
obrozuje, na podzim uvadá a usíná, na jaře se opět probouzí,
zelená se, kvete, přináší plody.
Období zimního slunovratu (21.prosince) je oslavou
zimy, tedy spánku v přírodě. Přestože se však v přírodě
nedostávalo světla, tepla a potravy, lidé věřili v návrat
Slunce a jeho životodárné síly. Obřady, zvyky a pověry
svým obsahem vyjadřovaly jejich touhu a víru v lepší život.
Do této doby zasadili křesťané narození Ježíše, jenž
symbolizuje nový a lepší život, k němuž lidé s nadějí
vzhlíželi. Prastaré vánoční zvyky, které se leckde dosud
zachovávají, jsou vlastně staré pohanské oběti vodě, zemi a
ohni.
Využijme vánočního času se všemi jeho tradicemi k tomu,
abychom vnímali jednotu a společenství mezi sebou
navzájem, ale i s přírodou. Vánoce nechť jsou časem
k radosti, časem k veselí, časem ke štěstí, časem být spolu
s pocitem bezpečí, časem na obdarování nejen dárky, ale i
kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích.
Z různých pramenů vybral František Janeček

Stane se Police na jaře městem
milenců?
Kdysi jsem byl ve Veroně a samozřejmě jsem nemohl
nezavítat pod ten slavný balkon. A protože jsem měl čas, tak
jsem se Veronou prošel a našel několik míst, která s klidem
můžu nazvat romantickými. Jenže všechno se vyvíjí, všechno
se zrychluje a zjednodušuje a jen my v sobě máme jakousi
zvrácenou touhu za vším ještě cosi hledat.
Svět se zjednodušuje, křivolaké uličky jsou nahrazovány
rovnými bulváry a dálnicemi, domečky s podloubími a
arkádami, se secesními ozdůbkami se mění v paneláky a téměř
uniformované podnikatelské baroko. A tomuto všemu se zcela
jistě musí přizpůsobit i moderní představa romantiky a
romantických míst. Nemyslím si, že by mladí lidé s MP3
přehrávači na uších šli do uliček Verony a zastavili se u nějaké
lavičky s výhledem na "romantické staré město". Toto již musí
být překonané. A proto jsem rád, že tuto jasnou pravdu
pochopili i lidé v Polici nad Metují a připravili několik zcela
exkluzivních míst pro milence počínajícího třetího tisíciletí.
Jedním z těch míst je neopakovatelně postavená lavička u
Domova důchodců, která nabízí pro milostná slova moderních
zamilovaných překrásný výhled na oprýskaná vrata garáží a
zašedlé fasády domů. A za nimi (ta rafinovanost) pouze tušené
kouzlo benzínky. A druhé takto úžasné místo se nachází na
sídlišti. Lavička stojí pod kotelnou a k jejímu kouzlu patří
výhled na krásu povrchových úprav starých panelů a asfalt
malého parkoviště. Pokud budou mít moderní milenci štěstí,
mohou se dočkat i startujícího auta staršího roku výroby. A
minimálně jedno jim pod nosem projede. Ale obě tato místa
mají jednu nevýhodu: oba výhledy z laviček ruší zeleň za
městem. asi by stálo za úvahu, co s touto věcí provést.
Ovšem zcela exkluzivní místo bylo vybráno zhruba naproti
hřišti. Na rohu křižovatky tam stála lavička, velice esteticky
připoutaná řetězem. Tam se budou milenci jen hrnout a možná
by nebylo od věci vypsat pořadník na obsazování tohoto místa.
A aby se zbytečně neplýtvalo časem zaměstnanců města, tak by
nejlepší formou bylo asi vydání jakýchsi místenek, kde by byl
vytištěn čas, od kdy do kdy smí majitel místenky lavičku

použít. Výhled na parkoviště před Penny marketem a na jeho
"krabicoidní" architekturu, musí potěšit všechny lidi. To
nemluvím o elegantní kráse kruhového objezdu. A zvuková
kulisa projíždějících aut na Broumov, či Teplice nad Metují je
již jen jakýmsi bonusem pro sedící. Je jen škoda že momentálně
lavička zmizela, ale doufám, že na jaře se na tom samém místě
objeví znovu.
A měl bych i jeden svůj soukromý nápad. Postavit lavičku
do středu kruhového objezdu při výjezdu z města na Náchod.
Plochu kolem bych vyasfaltoval, nebo ještě lépe vybetonoval a
myslím si, že toto místo by se mohlo opravdu stát tím
nejvyhledávanějším pro milence Třetího tisíciletí. Ale pokud se
tak nestane, myslím si, že míst pro ně nabízí město dostatek.
Takže teď se jen zhluboka nadechnout a nenechat se vykolejit z
návalu milenců do našeho města, který se nám, díky těmto
krásným místům, jistě nevyhne.
Pavel Frydrych

P.S. Všechny zmiňované lavičky a mnohé další jsem
nechala na uvedených místech umístit především na přání
našich dříve narozených spoluobčanů. Pro ně především je
cesta třeba z Ostašské ulice do zdravotního střediska bez
odpočinku velmi náročná.
Ida Seidlmanová

Informace Církve československé
husitské v Polici nad Metují
V době adventní přípravy na svátky klidu a míru zveme
všechny sestry a bratry CČH i ostatní občany na tyto
bohoslužby:
Půlnoční bohoslužbu s vánočním zamyšlením, která se
koná v pondělí 24. prosince 2007 ve 22.00 hodin ve sboru
Apoštola Pavla v Polici nad Metují.
Sváteční bohoslužba s poděkováním za celoroční
ochranu a pomoc se uskuteční na Boží hod vánoční v úterý
25. prosince od 9.00 hodin.
V neděli 30. prosince v 9.00 hodin poprosíme
o požehnání do dalšího života nás všech a naší církve.
Děkujeme všem sestrám, bratřím a občanům města
i okolí za přízeň a přejeme jim do roku 2008 hodně zdraví,
štěstí a životních úspěchů, ale i pohody v rodině a
zaměstnání.
Stanislav Švarc, farář CČSH
Jaromír Novák, předseda rady starších

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Advent a doba vánoční, nový rok
Opět tu máme měsíc prosinec, tedy poslední měsíc
kalendářního roku. V církvi je to naopak první měsíc
nového liturgického roku, protože tradičně už od 12. století
začíná liturgický rok dobou adventní, a to první nedělí
adventní. Podobně jako mají Velikonoce svoji přípravnou
dobu - dobu postní, tak i Vánoce dostaly svoji přípravnou
dobu, a to dobu vánoční. A proč se tato doba nazývá
adventní? To proto, že slovo advent, pocházející z
latinského slova adventus, znamená „příchod“ a tato doba je
dobou příchodu dlouho očekávaného Spasitele světa Božího syna Ježíše Krista na svět, tedy jeho vtělení do
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podoby člověka. Doba adventní je krásné období přípravy
na ještě krásnější dobu vánoční, období očekávání, těšení se
a také sbližování. Lidová zbožnost a zvyky, které se touto
dobou už silně soustřeďovaly na vánoční svátky, přidělily
adventu ve vědomí křesťanů zvláštní postavení. Adventní
doba má dvojí povahu: je dobou přípravy na oslavu
Narození Páně jako malého dítěte v tehdejším Judsku, v
městečku Betlém a zároveň je to doba, v níž vedeni touto
vzpomínkou, směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého
Kristova příchodu na konci věků. Adventní doba má čtyři
adventní neděle před slavností Narození Páně (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 a touží přijít do srdce každého člověka. Adventní doba
je velikou příležitostí a nabídkou k otevření srdce, vnitřní
obnově a návratu k Pánu dějin, k Bohu. Je také příležitostí
ke konání dobra. Po období adventní přípravy pak přichází
doba vánoční, tedy vlastní oslava Božího příchodu na svět.
No a poté už tu bude (z toho civilního občanského pohledu)
závěr letošního roku a s ním i rekapitulace toho, co jsme
prožili, co se nám podařilo i nepodařilo, co přinesl ale i
odnesl. Na nás je, zda řekneme „Bohu díky“, nebo „za moc
to nestálo“ či jiné hodnocení. Zároveň je ale potřebné dívat
se dál, protože se před námi otevře nový rok. Jaký bude a co
přinese zatím nevíme. Víme jen, jaký bychom si ho přáli
mít, má podobu našich představ a plánů. Očekávejme věci a
události příští s pokorou, s pokojem v srdci a v pravdě, ale
i s radostí a nadějí.

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

mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod.,
- mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.30 hod. a v
neděli od 8.00 hod.
Páteční mše svaté (7., 14. a 21.12.), tzv. rorátní, jsou
určené především pro děti.

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 - 1. neděle adventní
4. prosince - Svátek sv. Barbory
6. prosince - Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. prosince - 2. neděle adventní
13. prosince - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
16. prosince - 3. neděle adventní
23. prosince - 4. neděle adventní
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Boží hod
vánoční
26. prosince - Svátek SV. ŠŤEPÁNA, prvomučedníka
27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
30. prosince - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince - Silvestr
1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
6. ledna 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

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. od 8.00 hod.
26.12. Slavnost SV. ŠTĚPÁNA –
nedělní mše sv. od 8.00 hod.
27.12. Svátek sv. Jana - mše sv. od 8.00 hod.
28.12. Svátek svatých Mláďátek betlémských –
mše sv. od 17.30 hod.
29.12. mše sv. s nedělní platností od 17.30 hod.
30.12. Svátek Svaté Rodiny, mše sv. od 8.00 hod.
31.12. děkovná mše svatá za rok 2007 od 16.00 hod.
1.1.2006 - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –
mše sv. od 8.00 hod.
6.1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů) mše sv. od 8.00 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.

Městská policie informuje
Problémy, které se vyskytuji při zimní údržbě města je
třeba řešit. Jedná se ve velké míře o vozidla, která parkují
v ulicích, kde je průjezdnost již tak velmi snížená. Jsou to
veskrze všechny ulice ve Velké Ledhuji, pochopitelně nejen
tam. Znovu žádáme všechny řidiče, aby vozidla parkovali na
svých dvorech, v garážích či na parkovacích plochách.
Usnadní se práce těm, kteří se snaží udržet sjízdnost našich
komunikací.
V ulici Na Babí bylo instalováno nové dopravní značení.
Přesně v prostoru před školou. Je tam nově zákaz zastavení
a zákaz stání. Změna v přednosti v jízdě ve směru z náměstí
k Bezděkovu přechází pomalu všem do krve, pravda je, že
někdo je překvapen a někdo ještě jezdí po paměti.
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Z opuštěných zvířátek je momentálně k mání jedno kotě
/kočička/. Kdyby chtěl někdo z Vás poskytnout kočičímu
sirotkovi nový domov, přihlaste se.
Nebude to již dlouho trvat a rok 2007 se nachýlí do
samého závěru. Přijměte tedy proto přání všeho dobrého do
času svátků Vánoc, svátků, které v roce jsou těmi
největšími. Přejeme Vám všem pohodu a klid prožité ve
společnosti těch, které máte rádi. Vzpomínky jistě zaletí i
k těm, kteří s námi být již nemohou, a jimž jsme za mnoho
vděčni.
Do roku nového Vám pak přejeme pevné zdraví, štěstí
a sílu se vypořádat se vším, co přijde.
Mějte se dobře…..
MP

HODINY LYŽOVÁNÍ A
SNOWBOARDINGU PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ
KDE – V POLICI NAD METUJÍ - NEBÍČKO
Pod vedením zkušené instruktorky Ivy Hankové
Písemné přihlášky a informace: e-mail
IvaHankova@seznam.cz
nebo mbt 606 390 144
Naučte se jezdit na snowboardu za 10 hodin.
Kde – v Polici nad Metují – Nebíčko
Dle sněhových podmínek!
Pod vedením zkušené instruktorky Ivy Hankové
Přihlášky a informace: e-mail IvaHankova@seznam.cz
nebo mbt 606 390 144

Druhá polovina polické
softbalové sezóny
REBELSCUP 2007
V hektických dnech podzimu tohoto roku se nám jaksi
nepodařilo správně a včas prezentovat náš softbalový team
Rebels.
Předně je třeba zmínit historicky první turnaj ve slowpitchi, který se podařilo zorganizovat na území našeho
města – Rebelscup. Ředitel turnaje (a zároveň místní ZŠ)
Karel Nývlt vytrval ve svém úsilí, a přes četné překážky za
podpory části členů našeho klubu, uspořádal velice
příjemnou, a pro řadu lidí i nezapomenutelnou akci.
V letošním roce probíhal turnaj ve dnech 11. – 12. 8., za
účasti těchto družstev:
‐ CIT Praha (Celkem Idylický Team),
‐ Orlice Choceň,
‐ SAMURAI Softball club Kutná Hora
‐ REBELS POST (domácí)
‐ TÁHLA (domácí)..
Dlužno dodat, že od turnajů v Mladých Bukách a v Praze
došlo k některým drobným změnám v soupiskách našich
dvou teamů (POST a TÁHLA), přičemž možná i tato
skutečnost měla vliv na to, že „bratrovražedné“ utkání
probíhalo úplně podle opačných not, než vzájemný zápas na
MČR. Lapidárně se dá říct, že měl tento zápas vliv na další
vývoj turnaje, neboť TÁHLA získala zpět sebevědomí
ztracené na MČR, naproti tomu na POST sedla poněkud

smůla, která se udržela téměř po celý turnaj. Nicméně i
přesto POST svedl nádherný boj o postup do finále, které
mu nakonec jen těsně uniklo. Příjemným zpestřením turnaje
byly v řadě prvé obávaný soupeř z několika předchozích
turnajů CIT Praha, a v řadě druhé SAMURAJOVÉ z Kutné
hory. Zatímco CIT pojal celý turnaj jako báječný výlet za
sportem, zábavou a přáteli (Jirka Maixner – chalupář ze
Skalky), SAMURAJOVÉ přijeli sbírat první zkušenosti, neb
byli teamem novým, naplněným sportovním duchem a chutí
do hry. Finálový souboj tak nakonec svedla družstva
ORLICE a TÁHLA (paradoxně se tito soupeři utkali již
v zápase o finále, ale díky barážovému systému turnaje
dostali druhou šanci, v zápase s teamem POST, kterou už
nepustili). Finálový zápas byl opět dramatický (ostatně jako
všechny zápasy turnaje), přičemž ORLICE se TÁHLŮM
pomstili za dvě předchozí porážky (zápas ve skupině a zápas
o finále) v turnaji a v zápase po zásluze zvítězili.
Závěrem je třeba vyslovit velký dík Karlovi (že to
nevzdal), všem hráčům za předvedenou hru, holkám za
fungující občerstvení, fanouškům za podporu, personálu
čerpací stanice a majitelům zahrádek za pochopení a ochotu
pomoci. V neposlední řadě pak patří dík i několika
sponzorům, kteří se na akci podíleli! Již teď mohu za
všechny říci, že se již těšíme se na další ročník, přičemž
s termínem konání veřejnost včas seznámíme!

Turnaj v Pardubicích – LASKY CUP
O této akci jen telegraficky (bo jsem tam nebyl)… turnaj
probíhal počátkem října na hřišti v Pardubicích. Úvodem
třeba poznamenat, že se turnaje účastnil náš „dream team“,
takže hrálo jen jedno družstvo pod názvem REBELS.
Hrálo se na 2 skupiny - každý s každým ve skupině:
Skupina A
Nabýječi - 36:12 - 1. ve skupině
Bubba's team - 24:11 - 2. ve skupině
Hlukos Famillos - 06:43 - 3. ve skupině
Skupina B
Rebels - 39:11 - 1. ve skupině
Vořežpruti voé - 19:16 - 2. ve skupině
Kutnohorští samurajové - 09:40 - 3. ve skupině
Finále ....... Nabýječi × Rebels - 13:12
Z uvedeného je vidět, že náš team opět výborně
reprezentoval náš kout (Police a Rtyně), a že námi
předváděná hra není žádné setkávání u čajíčku o páté…
Touto cestou přejeme všem klidný závěr roku, příjemné
Vánoce a v novém roce vše dobré!
Jirka Škop
P.S. Případní zájemci o vstup do teamu jsou vítání!!!
Zahájení tréninků se plánuje na jaro 2008 – opět na hřišti za
benzínkou! Info poskytne buď ředitel ZŠ nebo Heřman na
radnici.

Turnaj mistříčků 2007
Osmý ročník línětenisového turnaje dvojic patřil opět
k vydařeným sportovním akcím pořádaným SSK Pedro. Po
celou sobotu a neděli se v tělocvičně místní základky
potkávali nejen staří známí, ale i několik nových borců. Po
sobotních pohodových zápasech ve skupinách jde už
v neděli o všechno. Vyřazovací systém pavouka je
nelítostný, každá chyba vedoucí k porážce znamená stop
nadějím na konečný úspěch. I přes řadu zajímavých
výsledků a dramatických situací na hřišti zvládají papíroví
favorité své zápasy vítězně. Do finálové trojky se dostávají
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loňští vítězové Jirka Tauc s Jardou Čermákem, skvělí Petr
Hauk s Vojtou Kučerou a tradičně úspěšní Jirka Vlček se
Slávkem Riegrem. Nedělní večerní zápasy rozhodly o tom,
že „Taucik s Červem“ po zásluze obhájují titul. Gratulace
nejen vítězům, ale všem, kteří si přišli protáhnou tělo a
výsledek pro ně nebyl tím hlavním motivem pro účast.
Věřím, že se potkáme ve stejné pohodě zase na nějaké
další akci. Těším se.
Přehled výsledků a fotografií nejen z tohoto turnaje,
ale také informace o dalších akcích pořádaných SSK Pedro
najdete
na
webových
stránkách
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
Poslední letošní akcí bude Turnaj mistrů – sportovně
společenské rozloučení s kalendářním rokem….

Hledáme vlekaře !
Pro
zimní
sezónu
hledáme
dobrovolníky k zajištění provozu vleku
na Nebíčku.
Časové zatížení po dohodě, každá
pomocná ruka vítána. Finanční odměna.
Případní zájemci se mohou informovat přímo nebo na
telefonních číslech
607673617 - I. Seidlmanová a 608122819 - P.Jansa
Věřím, že vlek bude jezdit i díky novým vlekařům.

P.Jansa
ZIMNÍ STADION - WIKOV ARÉNA HRONOV

PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Čtvrtek
Sobota
Neděle

16,30 – 18,30
13,30 – 15,30
14,00 – 16,00

Veřejné bruslení o vánočních prázdninách

skupina C – pro radost
Dovolte mi tedy touto cestou popřát všem příznivcům a
účastníkům našich akcí, sponzorům, spolupracovníkům a
všem lidem dobré vůle – jen to dobré a ještě lepší i v roce
příštím.

P.Jansa

22. 12. 2007
23. 12. 2007
24. 12. 2007

Sobota
Neděle
Pondělí

25. 12. 2007
26. 12. 2007
27. 12. 2007

Úterý
Středa
Čtvrtek

29. 12. 2007
30. 12. 2007
31. 12. 2007
Rok 2008
1. 1. 2008

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

13.30 – 15.30
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
10.00 - 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
16.30 – 18.30
13.30 – 15.30
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
Petr Scholz
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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
Marek Plný, Radek Starý
ve spolupráci s MO ČSSD Police nad Metují
pořádají
1.ročník florbalové turnaje

Termín konání:

26.ledna 2008 od 8 hodin

Místo konání:

tělocvična ZŠ Police nad Metují

Základní informace:
- turnaj je určen pro žákyně a žáky věkově do 5. ročníku ZŠ-max.
ročník narození je 1997
- 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 – telefon - telefon 777 230 580 ( po 17 hod.)
e- mail: MarekPlny@seznam.cz
nebo u Radka Starého - telefon 603 998 654
- 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
na Vaši účast se těší pořadatelé

PENZION ADLER vás zve na
„Zabijačku v přímém přenosu“ v sobotu 15.
prosince 2007 od 7.00 hodin (samotná

zabijačka), v 9.30 hodin možnost zakoupení
hotových výrobků.
Konzumačka 150,- Kč, objednávky osobně
nebo na tel. č.: 737 511 911

Firma Makler Service
Bohemia International s.
r. o. děkuje svým klientům
za jejich důvěru. Přejeme
všem radostné prožití
vánočních svátků, zdraví,
štěstí a spokojenost
v novém roce 2008
Ve spoluráci s ČPP a.s. nabízíme bezkonkurenčně
nejlevnější povinné ručení, můžete získat až 50%
bonus
Příklady:
- os. automobil 1000cm3 - 1250 cm3 od ... 1375,- Kč
- os. automobil 1250 cm3 -1350 cm3 od ... 1525,- Kč
Vozík nebo malý motocykl
z d a r m a k povinnému ručení.
Asistenční služba z d a r m a.
Vytváříme programy pro klienty s garancí 2,4%.
Poradíme jak spořit , zajistit se pro život a na stáří.
Vybíráme z finančního trhu i úvěrové produkty.
Provozní doba v kanceláři na náměstí nad
samoobsluhou.
Úterý od 9-12 h, 13.30-16 h , jinak po domluvě na
telefonu 603 526 179 Zdenka Galinová
Středa od 9-11 h, 14.00-16h, jinak po domluvě na
telefonu 737 663 524 Hana Brahová

Máte problém s angličtinou?
Nabízím doučování pro žáky ZŠ.
O víkendech v dopoledních hodinách.
Domluva možná na telefonním čísle
731271541

GYMNÁZIUM BROUMOV
přijímá
pro školní rok 2008/2009 bez vykonání

přijímací zkoušky žáky:
5. tříd do průměrného prospěchu 1,3
9. tříd do průměrného prospěchu 1,5
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100.000 Kč právě pro Vás
Hledáme člověka, který se stane naším 100.000
zákazníkem a získá odměnu 100.000 Kč. Šanci má
každý, stačí si v období od 1. 12 až do 21. 12.
2007 vzít úvěr od společnosti PROFIREAL a mít
trochu štěstí. Navíc každá 10 smlouva proplacená
v tomto období získává jeden ze 100 mobilních
telefonů NOKIA.
Půjčíme Vám 6.000 Kč až 166.000 Kč, zcela bez
poplatků, rychlé vyřízení, výplata peněz do 24

hod. Splatnost do 48 měsíců
Kontakt je na telefon: 723 064 229,
www.profireal.cz

Penzion Pod Jasanem – Jiří Pavlík

Hlavňov 133, 549 54 Police nad Metují
Nabízíme:
ubytování, teplá jídla po celý den, příprava
občerstvení, (podnikové večírky, svatby, narození
dítěte, narozeniny), grilování, táboráky, akce pro
děti.
Provozní doba: pondělí - pátek od 16.00 hodin
sobota – neděle od 13.00 hodin
Kontakt: 491 543 908 nebo mob.: 728 088 556,
www.podjasanem.cz

Nabízím místo pro Vaši reklamu
plocha 130 x 130 cm

na frekventovaném místě v centru Police nad
Metují

Kontakt: 605 539 849

Oznamujeme, že na Zdravotním
středisku v Polici nad Metují
otevřel chirurgickou ambulanci
MUDr. Ibrahim Kanzouri.
Ordinační hodiny:
každé pondělí + rozpis prosinec 8-15 hod.
ÚT
ST
ČT
PÁ
PO
3.12
7.12.
10.12 12.12. 13.12. 17.12. 21.12.
-

-

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

27.12.

-

Nabízíme pronájem bytu 2 + kk v centru
Police nad Metují. Možnost k nastěhování od
1. 1. 2008
Kontakt: 603 509 270

SSK PEDRO Police nad Metují

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

-

ve spolupráci s MÚ Police nad Metují

pořádá 7. ročník florbalového turnaje

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

sobota - neděle 12. – 13. 1. 2008

systém :

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

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

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

startovné : 250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým
přihlášky : do 24. prosince 2007 - písemné a závazné, zaplacením
startovného máte účast jistou, počet týmů omezen
jansapetr@seznam.cz , P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.
Přijďte pobejt !!!

Petr Jansa
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RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
PELLYHO DOMY
přijímá objednávky na tyto
vánoční a silvestrovské lahůdky:
slavnostní bramborový salát
chlebíčky, chuťovky
aspiky v dortových formách
obložené mísy
sýrové rolády
kuřecí galantiny
rybí polévku
domácí jablkový závin s ořechy a
mandlemi
- tatarský biftek
Výrobky je možno objednat předem
v Rychlém občerstvení a k vyzvednutí budou
22. a 23. prosince do 12. hodiny nebo 29. a
31. prosince do 12. hodiny
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok Vám přeje
Martin Exner s kolektivem zaměstnanců
Kontakt: 777 828 343
-

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

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Kostelní 7
Datum:
Datum:
18. prosinec 2007
20. prosinec 2007
v 15.00 hod.
v 15.00 hod.
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny – SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
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proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2007 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 a líny.

Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS
Police nad Metují.
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KONTAKTNÍ MÍSTO BROUMOV, ul. Generála Svobody 10
Tel.: 602 228 522

Modrá linka: 844 125 124 www.zpma.cz

NABÍDKA PRO KLIENTY

NOVINKY

* Poukázky do lékáren
(možno i na antikoncepci).
* Příspěvky na očkování.
* Ozdravné pobyty pořádané
MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU.
* Stomatologická prevence
– pro děti balíček produktů
Walmark.
* Kurzy plavání v programech
zdravá školka, zdravá škola.
Program pro gravidní ženy
– DVD + příspěvek na vit.
přípravek.
Slevy ve vybraných
zařízeních.

Akce klient přivede klienta
* Stávající pojištěnec získá za
každého nového pojištěnce
poukázku do lékárny
v hodnotě 300 Kč a zároveň
nový pojištěnec získá
poukázku v hodnotě 400 Kč.
Příspěvek na masáže
* Příspěvek na masáže dle
délky trvání pojistného
vztahu 300 - 600,- Kč.
Očkování proti papilomaviru
* Od 1. 1. 2008 příspěvek
4000 Kč na očkování proti
Papilomaviru (děložní čípek)
pro dívky 12 – 17 let.

DALŠÍ NOVINKY
OD ZÁŘÍ 2007
* Příspěvek pro děti na kurzy
plavání.
* Příspěvek na rehabilitační
cvičení (dle délky pojistného
vztahu 300 – 600 Kč).
* Až 500 Kč nad rámec
příspěvku dle pojistného
vztahu na mimořádné
preventivní očkování proti
klíšťové encefalitidě.
Naši klienti mají od 1.11. do
31. 12. 2007 1 x týdně zdarma
vstupenku do krytého bazénu
v Náchodě.

S t ř e d n í o d b o r n é u č iliš t ě
a S t ř e d n í o d b o r n á š k o la S Č M S D
H r o n o v a V r c h la b í
M aturitní obory

H o t e ln ic t v í a t u r is m u s z O b c h o d n í
a k a d e m ie
M a n a g e m e n t t u r is m u a s lu ž e b
U čební obory

K u c h a ř – č íš n ík z K u c h a ř , Č íš n ík z C u k r á ř
N ástavbové studium

P o d n ik á n í z

S p o le č n é s t r a v o v á n í

(denní i při zaměstnání)

w w w .hshro no v.c z, s k o la @ hs hro no v.c z
6 0 2 1 6 3 8 9 0 , 7 2 4 9 8 4 5 8 1 , 7 2 4 9 8 4 5 8 5 (V r c h la b í)
D N Y O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í
K A Ž D Á S T Ř E D A 12 - 17 h o d in
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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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VÁCLAV PUMR
provozovna Jetřichov čp.125
/ bývalý areál Státních statků /

Vykupujeme:

papír, železo, barevné kovy, akumulátory
Provádíme:

EKOLOGICKOU LIKVIDACI
AUTOVRAKŮ
dle zákona 185/2001 Sb.

Cena likvidace dle kategorie vozidla
Potvrzení o převzetí autovraku nutné k vyřazení vozu z evidence .

Ostatní info. 491 582 477, 491 583 184
606 606 610
e-mail: Pumr.Vaclav @ seznam.cz
.... text k obrázku na titulní straně
S prosincovým Polickým měsíčníkem končí i
celoroční putování po nejznámějších polických
sochařských památkách. Tento malý seriál uzavře
sochařská památka v Polici nad Metují zcela určitě
nejstarší a zřejmě i nejhodnotnější – vstupní portál
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Začneme poněkud zeširoka. Co to je vlastně portál?
Pojem pochází z latinského porta – brána a jedná se o
architektonicky a umělecky zdůrazněný vchod nebo
vjezd do objektu. Architektura vstupu a následné
vlastní vstoupení do objektu má velký psychický
účinek a vytváří první dojem o prostoru.
Někdy po roce 1253 zahájil opat břevnovských
benediktinů Martin I. stavbu velkého kamenného
klášterního kostela, vedle budov proboštství
břevnovských benediktinů, u kterého poblíž již stála
malá osada nazývaná Policí. Bylo to v době, kdy do
Čech začínal pronikat gotický stavební sloh, šířený
cisterciáckými hutěmi z Francie. Když roku 1278 opat
Martin I. zemřel, pokračoval ve stavbě chrámu jeho
nástupce opat Křišťan. V době zvolení jeho
následovníka opata Bavora na opatský stolec byla již
stavba kostela, na svou dobu značně náročná a
rozměrná, z největší části hotova. Kostel byl
dobudován někdy kolem roku 1294 a byl zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie. Chrám byl vybudován ve
stylu
cistercko-burgundském,
ve
stavebním

přechodném slohu románsko-gotickém, někdy také
nazývaném „přemyslovskou“ gotikou. I když dnes
bezpečně nevíme, jak kostel tehdy vyhlížel (či lépe
řečeno, známe jej z poněkud idealizovaného zobrazení
z benediktinského prospektu z roku 1674, zachycující
významné řádové stavby), vidíme, že se vyznačoval
tradičním charakterem stavby, prozrazující ještě
románskou stavební techniku, která se však v Polici
lišila v důrazu na výškově exponované proporce hlavní
lodi – směr blížící se již více gotice. Některé části
kostela se dodnes dochovaly z původní stavby
středověkého chrámu. Jsou to jednak boční lodi
kostela, jednak presbytář (kněžiště), které jsou
zaklenuté původní křížovou gotickou klenbou. Stavba,
budovaná z lámaného opukového kamene a tesaných
pískovcových kvádrů, dokládá i určité stavební
nedostatky tehdejších řemeslníků a nezkušenost
místního stavitele: je patrná řada nepravidelností, zdi
jsou někde nakloněné, oblouky mají různá rozpětí,
výšky a tvar.
Se strohým vzhledem interiéru kostela však
nápadně kontrastuje výzdoba západního portálu
kostela. Raně gotický lomený portál, široký 2,6 m a
4,5 m vysoký až k vrcholu obloukového pole, s široce
rozevřeným, 2 m hlubokým čtyřstupňovým ostěním,
členěným sloupky s ještě románskými talířovými
prstenci má frontové hlavice a obloukové pole pokryté
různými listy rostlin: na portálových hlavicích
nacházíme list chmele, bodláku i hrozen vinné révy,
větévku s listím javoru, dubu a vlaštovičníku, na
obloucích nacházíme dvojlisty kaštanu a břečťanu a
také list javoru a jeřábu. Tento realistický rostlinný
dekor portálu dokládá vlivy klasické francouzské
gotiky, jejíž tvarosloví u nás zasáhlo do románské
sochařské tradice a předpokládá se, že toto sochařské
dílo vzniklo někdy v sedmdesátých až osmdesátých
letech 13. století. Původní tympanonové pole
vyplňující oblouk portálu se nedochovalo a bylo
zřejmě zničeno, protože současné je zhotoveno z
odlišného kamene a je bez tehdy obvyklé sochařské
výzdoby. Portál je velice cenná ukázka raně gotického
sochařství v Čechách a svědčí o vynikajících
schopnostech a tvůrčí fantazii tehdejších mistrů
kameníků, jejichž jména nám již bohužel zavál čas...
Anebo to snad byli kameníci Petr a Mikuláš, kteří
podle zápisků opata Bavora postavili roku 1306 kolem
celého kláštera a kostela kamennou zeď ? Nevíme…
Ještě připomeňme, že skvostný portál nevidíme
v celé své kráse, ale že jeho pata je nyní 70 cm ukryta
v zemi, což je zřejmě důsledek úpravy prostranství
před kostelem a klášterem, které bylo provedeno roku
1844. Starší pamětníci si také jistě vzpomenou na
vyzlacený nápis, který neslo tympanonové pole:
„Pojďte a klanějme se před Hospodinem, kterýž učinil
nás“ Mat. 94 v. 6., který byl odstraněn někdy kolem
roku 1954. Za zmínku rovněž určitě stojí, že chrám
Nanebevzetí Panny Marie je zapsaná kulturní památka
města Police nad Metují č. 1843/1.

43

Snad nebude při této příležitosti na škodu uspokojit mnohé dotazy a zmínit se i „podivném“ kříži, který je
připevněn právě nad západním portálem kostela. Jedná se o tzv. kříž sv. Benedikta, který se zpravidla
objevuje na viditelných místech všech kostelů českých benediktinů. Lze jej spatřit nejen v Polici, ale i na
klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově, rovněž i na kostele sv. Markéty v Břevnově. Tvarem jde o kříž
latinský s rozšířenými břevny („tlapatý“), umístěný v oválném pásu a obklopený radiálními paprsky. Ve
vnitřních polích vymezených křížením břeven, jsou umístěna začáteční písmena slov: C (Crux) S (Sancti) P
(Patris) B (Benedicti) – „Kříž svatého otce Benedikta.“ Heslo, rovněž vyjádřené iniciálami začíná na
břevnech C (Crux) S (Sacra) S (Sit) M (Mihi) L (Lux) N (Non) D (Draco) S (Sit) M (Mihi) D (Dux) – „Kříž
svatý budiž světlem mým, ne Drak mi budiž vůdcem zlým.“ Heslo pokračuje dále ve směru hodinových
ruček na oválném obvodu: V (Vade) R (Retro) S (Satana) N (Numquam) S (Suade) M (Mihi) V (Vana) S
(Sunt) M (Mala) Q (Quae) L (Libas) I (Ipse) V (Venena) B (Bibas) – „Ustup dále Satane, aniž k hříchu
neraď mně; hříšné jest, co slibuješ, sám nechť jed si vypiješ.“ Je to tak zvané apotropaion (kultovní
prostředek odvracející magickou mocí zlo), zažehnávání ďábla, velmi starého původu. Podle tradice, která
sahá až do 11. století je spjatý s legendou hraběta Bruna z alsaského Egisheimu (pozdějšího papeže Lva
IX.;1048-1054). Ten když byl uštknut ropuchou (v jejíž zhoubnou jedovatost se tehdy věřilo), zjevil se mu
ve snu sv. Benedikt, položil mu tento kříž na ústa a uzdravil jej. Po dlouhou dobu šlo o neoficiální,
soukromý kult značně pověrečného rázu; kříže se jako amuletu užívalo proti uštknutí a uřknutí lidí i dobytka
i na ochranu proti nejrůznějším zlům a nebezpečím, včetně živelních pohrom. Souhlas s jeho oficiálním
uctíváním vyslovil až papež Benedikt XIV. na žádost břevnovsko-broumovského opata Benno II. Löbla roku
1741.
A úplně na závěr: jako prameny mi při tvorbě textů o polických památkách posloužily rukopisy „Pamětí“
polického kronikáře Josefa Brandejse (dnes uložených v SOkA Náchod) a „Zápisy ze schůzí obecního
zastupitelstva 1861-1889“ (rovněž SOkA Náchod). Z literatury je nutno zmínit zejména tyto publikace:
Ottův slovník naučný, Milada Vilímková, Pavel Preiss: „Ve znamení břevna a růží“, Antonín Cechner:
„Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Broumovském“ a James Hall: „Slovník
námětů a symbolů ve výtvarném umění“.

Miroslav Pichl

