Vážení a milí spoluobčané,
s posledními
plynoucími
dny letošního roku přijměte
poděkování za celoroční spolužití a spolupráci.
Užívejme adventního času
a děkujme za dny, které nám
byly dány.
Dny, které nám dány budou prožívejme v radosti, pokoře, víře a naději.
Vánoční svátky provoňme
úsměvem a dobrým slovem.
V nastupujícím roce se
mějme rádi.
Zdeněk Kadidlo
a Ida Seidlmanová
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RM se v současné době zabývá přípravou rozpočtu na
příští rok. Jednotlivé odbory a oddělení města již předaly
své návrhy a požadavky ke zpracování. V lednu 2005 by
měl být rozpočet připraven a předběžně projednán na
pracovním ZM a dále předložen ke schválení na únorovém
zastupitelstvu města.
RM doporučuje ZM ke schválení vypracování
projektové dokumentace „Protipovodňová ochrana části
Police nad Metují - Klůček“. Jedná se o lokalitu od
Xaverossu až po obec Bukovice. V současné době je
vyprojektován k realizaci odvodňovací příkop od vodojemu
v Polici n.M. až do poldrů. Tento příkop by měl zamezit
splavení vody do ulice Mírové, K Sídlišti až k poldrům.
RM schválila předání nemovitostí SOU zemědělského
v Polici nad Metují do správy TS Police n.M. s.r.o.
Technické služby budou tuto nemovitost spravovat na
základě smlouvy s městem.
RM na svém posledním zasedání projednávala otázky
ohledně plátcovství DPH ve vztahu k městu a TS Police
n.M., za účasti daňové poradkyně Ing. D. Pultarové,
ředitele TS s.r.o. Ing. V. Bučoka, předsedy dozorčí rady
Ing. J. Michálka a vedoucí odboru FSO J. Kosinkové.
Hlavním důvodem jednání byla konzultace s daňovou
poradkyní na téma, zda je pro město výhodné či nevýhodné
stát se plátcem DPH. V případě, že je to nevýhodné, tak
zvolit vhodná opatření, aby se město plátcem DPH nestalo.
RM byla seznámena se žádostí Římskokatolického
děkanství o mimořádný příspěvek města na opravu kaple na
Hvězdě. Jedna z možností je darovaní dřeva z městských
lesů. Důvodem žádosti je zjištění havarijního stavu krovů
při opravě krytiny na kapli a bylo by neúčelné neopravit to
nyní kompletně. Oprava si vyžádá značné navýšení
finančních prostředků. RM je ochotna o tomto požadavku
jednat, ale je zapotřebí vymezit, o jaké množství dřeva se
bude jednat.
ZM projednalo na svém zasedání žádost SÚS Náchod
ohledně změny přednosti jízdě na silnici III/303 16 na
křižovatce pod náměstím ve směru na Velké Petrovice.
Většina členů ZM byla pro zachování současného stavu až
do doby, kdy bude dokončena stavba přeložky silnice
II/303 (obchvat). Současná přednost v jízdě je již léta zažitá
a zastupitelé měli obavy, aby zde nedocházelo ke
zbytečným haváriím a ohrožení životů. Jedním z důvodů
zanechání stávající přednosti je také fakt, že většina našich
obyvatel ráno a odpoledne dojíždí do zaměstnání v tomto
směru (Veba, Kovopol).
Město zadalo k vyprojektování 9 b.j. v bývalém
internátě SOU zemědělského v Polici nad Metují. Vznikne
zde 8 b.j. 2 + 1 a 1b.j. 3 + 1. Každý byt bude mít vlastní
plynové topení a samostatné měření elektro, vody a plynu.
Byty budou nájemní bez finanční spoluúčasti stávajících
nájemníků. Pokud bude připraveno stavební povolení, bude
možné zahájit stavbu v druhé polovině r.2005.
V sobotu 20. listopadu jsem se společně s dalšími
občany města zúčastnil koncertu vítězů 13. ročníku
CONCERTO BOHEMIA 2004 v Praze na Žofíně. Tento
koncert pořádala ČT a Český rozhlas. Mezi vítězi této
soutěže byla i naše ZUŠ, kterou reprezentoval dětský
komorní orchestr pod vedením pí Michaely Michalové.

Každoročně zde vystoupí minimálně 12 orchestrů, tj.
několik desítek až stovek muzikantů a nových talentů, a je
příjemné slyšet od p. L. Hurníka, který celý koncert
moderoval, slova nejvyššího ocenění na naší ZUŠ. Je to
hlavně zásluhou vedení ZUŠ a celého učitelského sboru,
samozřejmě nemalý podíl zde mají i rodiče samotných dětí.
Město se již tradičně zúčastnilo dalšího ročníků Dnů
česko-polské křesťanské kultury, letos v pořadí již XV. V
jeho závěru se prezentovali výstavou obrazů v polském
městě Boguszow Gorce naši regionální malíři obrazů a to pí
V. Pfeiferová z Náchoda a p. M. Šolc z Police nad Metují.
Výstava byla zahájena vernisáží 26.11.04 v tamější městské
knihovně v galerii Barborka. Nedávno zde také vystavoval
své obrazy p. J. Kousal z Police nad Metují.
Zdeněk Kadidlo, starosta
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V úterý 9. listopadu večer jsem přijala pozvání
hlavňovských žen, které převzaly štafetu Jitky
Kovářové. Kromě tradičního Babského plesu
organizují koledu žen, Hlavňovskou drakiádu,
Mikulášskou nadílku, kroužek ručních prací, návštěvu
sudiček u novorozených Hlavňováčků apod.
V pondělí 15. listopadu jsme se s Ing. Helenou
Ištokovou vypravily do Hradce Králové na konzultaci
ohledně grantů na podporu cestovního ruchu na
Policku.
V úterý 16. listopadu jsme s ředitelkou domova
důchodců Věrou Kašíkovou a vedoucí sociálního
odboru Ilonou Kejdanovou navštívily ředitelku Centra
sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují
Marii Rohulánovou a byly nadšeny prostory i
atmosférou zařízení.
Odpoledne proběhlo jednání bytové komise, která se
zabývala neplatiči, opravami městského bytového
fondu a bydlením v domě s pečovatelskou službou.
Ve čtvrtek 18. listopadu nás navštívili zástupci seniorů
a organizačních pracovníků chystaných výměnných
akcí ze Swidnice a z Trutnova. Po vystoupení dětí z MŠ
diapozitivy z Police a okolí promítl Olda Jenka.
Setkání pokračovalo výměnnou zkušeností mezi
předsedy svazů důchodců v jednotlivých městech.
Došlo i na české a polské písničky s harmonikou a
vozembouchem. Po prohlídce domu s pečovatelskou
službou jsme poobědvali v Pensionu 65. Před
rozloučením farář Marian Lewicki hosty provedl po
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ilona Kejdanová a
Michaela Kaněrová se celé autobusové výpravě
svidnických seniorů věnovaly ve čtvrtek 2. prosince.
Další akce se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince
v Trutnově. Věříme, že nastartovaná spolupráce
obohatí poznání všem zájemcům zmiňovaných měst.
S Jitkou Ištokovou a Radkou Rubáčkovou
připravujeme Mikulášskou zábavu s nadílkou a
vyhodnocením výtvarné soutěže pro zdravotně
postižené děti, která proběhne v neděli 12. prosince
v sokolovně. Celá akce je sponzorovaná firmou
MADE a organizovaná městem, TJ Sokol Police nad
Metují a mnoha dobrovolníky. Doufejme, že premiéru
zvládneme.
V pátek 19. listopadu jsem se setkala s Ing. Miroslavem
Málkem, který je ochoten zorganizovat pro aktivní
důchodce Policka, Hronovska a Broumovska přes
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cestovní kancelář INEX 9-denní zájezd s turistikou
Pobyt v srdci Norska. Zatím máme přihlášených 21
lidiček. Nabízíme možnost účasti i dalším zájemcům,
kterým ráda poskytnu potřebné informace. Termín
zájezdu se zkušeným a citlivým průvodcem Miroslavem
Málkem je od 25. 7. do 2. 8. 2005, cena 11 990 Kč na
osobu. Cena zahrnuje: 6 nocí se snídaní v hostelu – 4lůžkové pokoje, dopravu lux. autobusem, veškeré
trajekty, výlet do Bergenu, používání bazénu a sauny
v Mjolfjellu, průvodce, komplexní pojištění.
V sobotu jsme prožily v sále hasičské zbrojnice
příjemné odpoledne s Ing. Květou Belanovou při
kurzu drátování. Potěšitelná byla vysoká účast i
přespolních „drátenic“.
V úterý 23. listopadu ředitel Cannondale Rallye Sudety
Tomáš Čada se starostou města Teplice Milanem
Brandejsem svolal schůzku k „administrativní“
přípravě 11. ročníku Cannondale Rallye Sudety. Město
rádo podpoří pořádání dalších ročníků čím dál
oblíbenějšího závodu duchovního otce Jardy Soumara.
Ve středu 24. listopadu jsme se v rámci Polické
univerzity volného času sešli v aule základní školy
s náčelníkem Skalní záchranné služby Bohoušem
Šustkem a amatérským dokumentaristou Broumovska
Mgr. Janem Součkem.
Ve čtvrtek 25. listopadu jsme s Ing. Helenou Ištokovou
absolvovaly celodenní seminář Perspektivy českého
venkova v Řešetovy Lhotě.
V sobotu jsem společně s osmnácti návštěvníky
Kolárova divadla zalitovala nezájmu o Pohodu
Vánoc, komponované představení Divadla Duchcov.
V pondělí 29. listopadu odpoledne jsme v obřadní síni
radnice v přítomnosti zástupkyň okresní organizace
ČČK a starostů okolních obcí předali bronzové,
stříbrné a zlatou Jánského plakety dobrovolným
dárcům krve Policka. Příjemnou atmosféru doplnili
hudbou Jaroslav a Václav Kollertovi ze Žďára a
skromné občerstvení v rekonstruované velké zasedací
místnosti našeho úřadu.
V úterý 30. listopadu dopoledne jsme se sešli – Ing.
Helena Ištoková, Miloš Puschmann, Oldřich Scholz,
Oldřich Jenka, Jiří Ducháč, Miroslav Pichl - na
první pracovní schůzce k chystanému Turistickému
průvodci. Další jednání proběhne ve čtvrtek 16.
prosince dopoledne.
Velkým zážitkem byla večerní Černá hodinka se
studnickou
československou
farářkou Milenou
Tomešovou. O tom píše na jiném místě paní Hana
Krejčová.
Ve středu 1. prosince proběhlo poslední přednáškové
odpoledne čtvrtého ročníku PUVČ s broumovskými
lékaři a videosnímkem o tasické sklárně. Předávání
závěrečného osvědčení a blahopřání jubilantovi Ing.
Václavu Eichlerovi byl přítomen starosta pan Zdeněk
Kadidlo.
Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer již tradičně přišel na
polické náměstí Mikuláš s anděly a čerty.
Letošní zimní táboření na Hvězdě proběhlo od 3. do 5.
prosince. V době uzávěrky byla v chatě opětovně
příjemná atmosféra a po cestě mnohé postavičky
s bágly z hodně vzdálených konců naší republiky,
které se každoročně vracejí.
Ida Seidlmanová

Poplatek za odpady pro rok
2005
Na úvod bych uvedl několik čísel z letošní finanční
bilance. Náklady na provoz odpadového systému
v letošním roce budou následující:
skutečnost Kč rozpočet Kč
- využitelné odpady
(plasty, sklo)
260 300,- 260 000,- nebezpečné a objemné odpady
(mobilní sběr)
69 900,65 000,- sběrný dvůr
421 100,- 390 000,- zbytkový a směsný odpad
(bez firem)
1 101 300,- 1 030 000,celkem
- ostatní odpady města
(hřbitov, koše, smetky,zeleň,
údržba objektů atd.)
- zbytkový a směsný odpad
(firmy, organizace) .
Celkem

1 852 600,- 1 745 000,-

127 000,-

100 000,-

66500,45 000,2 046 100,- 1890 000,-

Rozpočet města počítal s odpadovými výdaji ve výši
1.890.000,- Kč. Především z důvodu změny sazby DPH z 5
na 19% od května letošního roku, došlo k celkovému
navýšení předpokládaných výdajů o 156.100,- Kč (o 8,5%).
Toto navýšení je nejvíce patrné u služeb s větším
množstvím odpadu a tedy s větším podílem dopravy a
především skládkování (sběrný dvůr, zbytkové a směsné
odpady, odpady města). Náklady na ostatní odpady města
jsou vyšší částečně i z důvodu zvýšeného množství odpadu,
které bylo město nuceno uložit na skládku (směsný
komunální odpad z demolic některých objektů v trase
přeložky státní silnice). Z uvedeného je patrné, že letošní
odpadový poplatek od občanů, který byl nastaven na 5-ti
procentní sazbu DPH odpadové výdaje nepokryje a tyto
musí být tedy částečně hrazeny i z rozpočtu města.
Návrh výše odpadového poplatku pro rok 2005
vychází z předpokládaných nákladů na jednotlivé odpadové
služby v roce 2005, a to podle výše uvedené skutečnosti
letošního roku a známých vstupů pro příští rok. Je tedy
potřeba počítat se zvýšenou sazba DPH a dále se zvýšením
sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku,
podle § 45 – 48 zákona o odpadech z 200,- Kč (v období
2002-2004) na 300,- Kč (pro období 2005-2006).
Předpokládané výdaje na odpadové služby pro domácnosti
a individuální rekreační objekty (mimo firem a organizací a
ostatních odpadů města - koše, hřbitov, ul. smetky a pod.) v
roce 2005 budou následující:
- využitelné odpady (plasty, sklo)
275 000,- nebezpečné a objemné odpady (mobilní sběr) 70 000,- sběrný dvůr
480 000,- zbytkový a směsný odpad
1 250 000,Celkem
2 075 000,Za předpokladu třídění odpadů ve stejném rozsahu jako
v letošním roce, lze očekávat příjmu z EKO-KOMu, (po
odečtení odměny ZŠ a případným dalším) ve výši cca
210.000,- Kč. O tento příjem jsou snížené předpokládané
odpadové náklady, ze kterých se odvíjí výše odpadového
poplatku. Pro rok 2005 tedy vychází odpadový poplatek ve
výši 415,- Kč.
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Aby tedy město pokrylo náklady na odpadové služby
(využitelné odpady - plasty, sklo, nebezpečné a objemné
odpady - mobilní sběr, sběrný dvůr a zbytkový a směsný
odpad z popelnic), bude nutné odpadový poplatek zvýšit.
Náklady na ostatní odpadové služby (odpad ze hřbitova,
košů, městské zeleně, uliční smetky atd.) ponese město. O
konečné výši odpadového poplatku rozhodne zastupitelstvo
města na svém jednání ve čtvrtek 9. prosince 2004.
V roce 2005 bude odpadový poplatek vybírán stejným
způsobem jako v letošním roce.
Jeho výběr je stanoven městskou vyhláškou o místním
poplatku za provoz odpadového systému. Poplatek vybírá
MěÚ a ten ho také vymáhá na neplatičích podle zákona o
správě daní a poplatků. Poplatek je vybírán v kanceláři č.
41. Vybírání bude zahájeno 3. ledna 2005, a bude probíhat
v úředních dnech (pondělí a středa). Poplatek je možné
platit buď hotově nebo převodem na účet města, a to buď
jednorázově v celé výši do 31. března 2003 nebo ve dvou
pololetních splátkách, 1. polovinu do 31. března a 2.
polovinu do 31. srpna 2003. Poplatník nebo společný
plátce je pak povinen do 5-ti dnů od uskutečnění platby
předložit MěÚ „Oznámení poplatníka místního poplatku“.
Formulář oznámení je k dispozici na MěÚ. Při úhradě
odpadového poplatku obdrží každý poplatník známku na
rok 2005, kterou nalepí na svoji popelnici, pro kontrolu
provedení úhrady poplatku. Do konce března bude
svozová firma provádět svoz ze všech přistavených
popelnic, a to bez označení novou známkou. Na MěÚ je
také k dispozici informační brožura - Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem v Polici nad Metují, kde
jsou uvedeny všechny potřebné odpadové informace.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna
2002 a povinnostmi, které jim tento zákon, jako původcům
odpadu ukládá. Mají pak dvě základní možnosti:
1. uzavřou si smlouvu o nakládání s odpady přímo s
odpadovou firmou, která pro ně zajistí odpadové služby a
budou dodržovat zákonná ustanovení týkající se původců
odpadů, tedy odpady třídit a předávat k využití a další
povinnosti, 2. chtějí li využít odpadový systém města,
uzavřou si smlouvu s městem. Budou mít možnost vybrat si
týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční interval svozu. Podle
zvoleného intervalu a počtu nádob zaplatí městu cenu dle
schváleného ceníku.
Další potřebné informace Vám poskytne MěÚ Police nad
Metují.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
1. Úvod
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy s jejich důsledky tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomickým a technickým
možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou většinou
vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních
komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu
průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních

komunikací a možnostmi danými finančními prostředky
rozpočtu města s přihlédnutím k technickým možnostem.
Obsahem plánu je specifikace činností vlastníků místních
komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům
v této oblasti.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve
sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale pouze zmírnit a
vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na
celém území města, stanoví plán zimní údržby i potřebné
priority. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti
místních komunikací a z technických možností provádění
zimní údržby.
Plán zimní údržby místních komunikací je základním
dokumentem pro provádění prací spojených se zimní
údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním
z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti
vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.
2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu
Obecně závaznými právními předpisy se rozumí :
a) zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
/dále jen „zákon“/
b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích /dále jen „vyhláška“/
c) vyhláška zastupitelstva města č.
• Zimní údržbou místních komunikací se rozumí
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích, které byly způsobeny zimními
povětrnostními vlivy a podmínkami /§ 41, odst. 1 vyhl./.
• Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto
komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a
jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním
podmínkám a jejich důsledkům /§ 26, odst. 1 zák./.
• Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se
rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič
předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu
stavu a stavebně technickému stavu komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům /§ 26, odst. 6
zákona/.
• Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků
silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje
pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a
jejich důsledkům /§ 26, odst. 2 zákona/.
• Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti,
kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu
přizpůsobeném
stavebnímu
stavu
a
dopravně
technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím
a jejich důsledkům /§ 26, odst. 7 zákona/.
• Vlastníkem místních komunikací je obec – město /§ 9,
odst. 1 zákona/.
• Správcem komunikací je fyzická nebo právnická osoba,
kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv /§
9, odst. 3 zák./.
• Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací
jsou dány zejména výší finančních prostředků, kterou
může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních
komunikací poskytnout.
• Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky,
které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní
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význam /§ 27, odst. 6 zákona/ a pro technickou nebo
ekonomickou nemožnost zimní údržby.
• Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce
hraničí se silnicí nebo místní komunikací je fyzická nebo
právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo
zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a
odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti /§ 27, odst. 4 zákona/.
• Zimním obdobím se rozumí doba od 1. prosince do 31.
března následujícího roku. V tomto období se zimní
údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto
období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a
technickým možnostem vlastníka /správce/ místních
komunikací.
3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů
místních komunikací
a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění
zimní údržby
- uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro
provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění
zimní údržby
b) Základní povinnosti správce místních komunikací
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací
spojených se zimní údržbou
- v průběhu
zimního
období zmírňovat a
odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti
s přihlédnutím
k ekonomickým
možnostem
vlastníka místních komunikací
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní
údržby komunikací a vést o této činnosti
předepsanou evidenci
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby
s orgány obce – města, policií a jinými
zainteresovanými orgány
- kontrolovat provádění všech prací spojených se
zimní údržbou
c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který
je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se
podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti,
dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu
komunikace /např. zamrzlé kaluže, ledové jazyky,
kluzkost ve stínu stromů a budov apod./
- při chůzi po chodníku používat té části chodníku,
která je udržována
- při přecházení komunikací použít k přechodu
označený přechod pro chodce na němž
- jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve
schůdnosti
4. Základní technologické postupy při zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti
a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je
z ekologického
i
ekonomického
hlediska
nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno
odstraňovat podle možností dříve než jej provoz
zhutní. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy
vrstva sněhu dosáhne min. 5 cm. Při trvalém sněžení

se odstraňování sněhu průběžně opakuje. Na
dopravně důležitých chodnících se odstraňování
sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních
chodnících v šířce 1 m. S posypem komunikací se
začíná po odstranění sněhu a kdy jen nebezpečí
vytvoření kluzkosti na komunikaci.
b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých
sněhových vrstev posypem inertním nebo
chemickými materiály
Účinek posypu inertními materiály spočívá
v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí
na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu,
čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však
malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
Posyp komunikací chemickými posypovými
materiály se bude provádět výjimečně a pouze
v malé míře.
c)

Povinnost vlastníků sousedních nemovitostí, které
přiléhají k průjezdnímu úseku silnice nebo místní
komunikace je zmírňovat závady ve schůdnosti na
přilehlých chodnících
Správce místních komunikací zmírňuje závady ve
schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu.
Dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich
délce a šířce, ostatní pouze v šířce 1 m. Na
průjezdním úseku silnice obcí se závady ve
schůdnosti zmírňují pouze na těchto přechodech. Na
ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje
závady ve sjízdnosti jejich správce, kterým je Správa
a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou zmírněny
zmírněním závad ve sjízdnosti.

d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí pouze
omezeně na místech, která jsou pro mechanizační
prostředky těžko přístupná nebo nepřístupná, ale
dopravně důležitá. Sníh se odstraňuje a posyp
provádí na úzkých chodnících, uvolňování vstupu na
přechody.
5. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě
místních komunikací
a) Při odstraňování sněhu
V době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění,
že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. V době
mimopracovní při domácí pohotovosti do 45 minut
po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.
b) Při posypu inertními materiály pro zmírnění
kluzkosti komunikací
V době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění,
že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost
nebo schůdnost vlivem kluzkosti. V době
mimopracovní při domácí pohotovosti do 45 minut
po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti
vlivem kluzkosti.
6. Stanovení pořadí údržby místních komunikací
1. pořadí
Pod Havlatkou, Tyršova, Husova, Masarykovo
náměstí, U Opatrovny, Soukenická (částečný posyp),
Tomkova, K Vodojemu (posyp), Na Bělidle (posyp),
Hvězdecká (posyp), K Sídlišti (posyp), K Drůbežárně
(posyp), Na Sibiři (částečný posyp), K Radešovu (posyp),
Radešov
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2. Pořadí
Jiráskova, Dvořákova, Ledhujská, Zahradní, Mírová,
Dukelská, Ke Koupališti, Pod Klůčkem, Radimovská
(částečný posyp), Na Prádle, Fučíkova, Horní,
Smetanova (částečný posyp), U Lesovny, Za Pekárnou,
Malá Ledhuje, Slunečná
3. pořadí
Malý Rynk, K Damiánce, V Rokli (posyp), Ke
Žděřině, Ze Žďárské k Malé Ledhuji, Pod Jasany, Ochoz
(částečný posyp), Příčná
Na ostatních místních komunikacích se zimní údržba
neprovádí, případně se provede pouze v případě
naléhavých potřeb.
7. Odstraňování sněhu a posyp komunikací určených
výhradně pro chodce :
a) chodník okolo Bezděkova parku
b) průběžné chodníky Bezděkovým parkem
c) chodník okolo čekárny – kř. ul. Tyršovy a Husovy
d) chodníky v ul. Nádražní od kř. ul. Tyršovy po kř.
ul Soukenické
e) levý chodník /směr Bezděkov/ v ul. 17. listopadu –
od vrátnice závodu Veba a.s. po výjezd ze silnice
k bývalé cihelně
f) chodník v ul. Ostašské
g) chodník v ul. K Sídlišti
h) chodník v ul. Na Babí – od kláštera k hostinci
Krčma
i) průběžný chodník sídlištěm
j) spojovací komunikace Masarykovo náměstí ul.
Nádražní

Čtvrtý ročník Polické univerzity
volného času skončil
ve středu 1. prosince 2004 výbornou přednáškou
ředitele broumovské nemocnice MUDr. Miroslava Švábla a
jeho kolegů MUDr. Jiřího Veselého, MUDr. Jana
Vodochodského, MUDr. Martina Pavolka a MUDr. Jozefa
Turčíka.
Všem patří velké poděkování za ochotu přijet a přiblížit
v civilu svoji nelehkou práci.
Slova uznání a díků patří všem přednášejícím, kteří
dvaapadesáti řádně přihlášeným studentům a několika
příležitostným nadšencům připravili další zajímavá setkání.
Všem potom přání zdraví a osobní pohody i radosti
z nových prožitků a poznání.
Zájemcům sděluji termíny V. ročníku 2005:
Jarní semestr
23. 2., 9.3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5.
Podzimní semestr
14. 9., 5. 10., 12. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11.
Začátky vždy ve 14. 30 hodin většinou v sále hasičské
zbrojnice. Školné 200 Kč. V programu nejsou uvedeny
plánované výlety.
Jarní semestr:
23. 2. - Lubor Bořek – Hudba, sál ZUŠ
09. 3. - Ing. Miroslav Málek – Norsko
30. 3. - Mgr. Lydia Baštecká – Křížové cesty
13. 4. - Dr. Brandejs – Jan Hus
27. 4. - Doc. Dr. Bohuslav Strauch – Vznik Země
11. 5. - Celodenní výlet s přednáškou – Zámek Častolovice

Na ostatních komunikacích pro chodce se zmírňování
závad ve schůdnosti neprovádí, případně se provede pouze
v případě naléhavých potřeb.
Schvalovací doložka:
Plán zimní údržby místních komunikací platí na dobu
neurčitou a byl schválen radou dne 03. 11. 1998 usnesením
č. 95/24/98. V případě naléhavé potřeby bude plán zimní
údržby aktualizován. Vyhlášení se provede tak, že
oznámení o schválení tohoto plánu bude po dobu 15-ti dnů
vyvěšeno na úřední desce města s tím, že uživatelé místních
komunikací se mohou s plánem seznámit na městském
úřadu.
Vážení spoluobčané,
neznajíce letošních plánů paní Zimy s odpovědností
vyplývající z Plánu zimní údržby si Vám dovolujeme
s vírou v pochopení ocitovat výňatek ze zákona 13/ 1997
Sb. O pozemních komunikacích:
§ 27 (4) Vlastník nemovitosti,
která v zastavěném území obce
hraničí se silnicí nebo s místní
komunikací, odpovídá za škody,
jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chodníku,
která vznikla znečištěním, náledím
nebo sněhem, pokud neprokáže, že
nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u
závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit.
Vedení města

Ida Seidlmanová

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Blíží se nejkrásnější svátky roku, s nimi čas klidu,
pohody a snad i času na posezení s dětmi při pěkné knížce.
Dovolujeme si nabídnout Vám i Vašim dětem několik
knížek.
Krásné zelené oči - Lustig Arnošt
Příběh , který se odehrává převážně v polním nevěstinci, je
příběhem o dobru a zlu. Je příběhem patnáctileté Hanky
Kaudersové, která se jako jediná z rodiny vyhnula smrti
v Auschwitz - Birkenau…
Ro(c)k na vsi - Novotný David Jan
Soubor povídek z okolí České Skalice.
Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem Greenbergová Joanne
Příběh vyprávějící o třech letech, která mladá dívka prožila
v léčebně pro duševně choré, a o jejím návratu ze světa
šílenství do světa skutečnosti.
Roznese tě na kopytech - Monyová Simona
Hlavní postava - pětačtyřicetiletý psycholog - trpí
syndromem mužů středních let - druhou mízou. Jak dlouho
bude náročnou milenku tolerovat vlastní manželka?
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Šifra mistra Leonarda - Brown Dan
Napínavý román řešící tajemství ukryté v nejslavnějším
obrazu všech dob.
Závod bílou divočinou - Paulsen Gary
Strhující a autentický příběh muže, který se vydal na start
nejznámějšího a nejnáročnějšího závodu psích spřežení Idiadoru - napříč krutou zimní Aljaškou.
Naši pavouci - Buchar Jan
Druhé vydání knihy pro všechny milovníky pavouků.
Pozvání do psychologie osobnosti - Smékal Vladimír
Člověk v zrcadle vědomí a jednání.
Autor zde uvádí poznatky, které mohou sloužit jako
východisko k uvažování o lidech,
k poznání sebe sama i druhých.

Knížky pro děti s vánoční tématikou

zájmem čekají vždy na poslední čísla jednotlivých titulů,
potom často kopírujeme žádanou stránku, článek, téma, aby
si část časopisu mohla zájemkyně odnést domů pouze pro
sebe.
Na nové tituly časopisů Praktik, Receptář, Recepty pro
každého, Rady pro hobby, Kutil, Zahrádkář už zase
netrpělivě většinou čeká mužská polovina našich
návštěvníků.
Jak můžeme nenápadně sledovat, vše pro to, aby udělali
podle svých možností radost svým blízkým doma, sobě,
milé návštěvě.
Ze studovny často podáváme knihy křesťanské a
národopisné. Nejen vzrostlejší děti a studenti, také i dospělí
se v klidu pohrouží do čtení o dějinách, smyslu a významu
slavení adventní a vánoční doby. Dobře a srozumitelně je
těmito otázkami provedou knihy:
Svatí církevního roku - Heyduk Josef
Velký pranostikon - Vašků Zdeněk
Kalendárium - Dvořáková Daniela, Dvořák Pavel
Lidová rčení - Zaorálek Jaroslav
Vánoce v Evropě - Ladýřová Ludmila

Vánoce na starém statku - Petr Mazný, Jaroslav
Vogeltanz
Vyprávění o předvánočním dění na venkovském statku Vás
vrátí o několik desítek let nazpět - do doby napjatého
dětského očekávání a radosti
Děťátko se narodilo - Jindra Čapek
Krásné ilustrace této knížky umocňují klasický příběh
podle staré vánoční legendy
Vánoční pohádky - Martina Drijverová
Pohádky různých národů, dvanáct krásných příběhů
s vánočními motivy autorka převyprávěla do podoby blízké
našim dětem.
Dva tucty pohádek z Krkonoš a Podkrkonoší –
Svatava Pavlová
Nejsou to tak docela pohádky v tom smyslu, v jakém si
je obvykle představujeme.Většina z nich jsou spíše pověsti,
které se váží k určitému místu v horách.
Štědrovečerní koťátko - James Herriot
Tento dojemný, krásně ilustrovaný příběh světoznámého
veterináře Jamese Herriota nás zavede do domu staré paní,
která na Štědrý den dostane od své kočičky dárek.

Vážení a milí naši čtenáři, děkujeme vám za vaše kroky
k nám. Chceme doufat, že k nám přicházíte rádi. Pro
poznatky, informace, pro chvilku příjemného čtení, mnohdy
pro spolublízkost druhých, když je člověk doma sám.
Děkujeme vám za každodenní naše setkávání. Přejeme
pokud možno v klidu, radosti, štěstí a zdraví prožít vánoční
svátky. Nechme lásku , upřímnost a pokoru vstoupit do
našich domovů.Vždyť jak říká Mons. Václav Malý:
„Kvalita lásky a upřímnosti se neměří velikostí darů“.
Dovolte rovněž připojit zamyšlení francouzského esejisty
Michela de Montaigneho: „ Lidé často jako klasy se zprvu
zvedají a vyvyšují, ale až uzrají do řádného zrna, počnou se
pokorně sklánět“.

Dobu Adventu nám v naší čítárně při Černé hodince
otevřela svým vyprávěním paní Milena Tomešová,
hudebním přednesem pan učitel Fiala spolu se svými žáčky.
Po svátečním, pěkně stráveném večeru, ovšem nastaly
opět dny všední. S každodenní pravidelností přicházejí naši
čtenáři přečíst, vyzvědět, co je v tisku každý den nového či
zajímavého.
Děti pečlivě shánějí vědomosti z knih, časopisů,
kartoték a internetu k zvládnutí nebo jen k doplnění
domácích úloh. Po splnění povinného si s oblibou vybírají
mezi CD ROMy, kreslí pro radost, čtou si časopisy, knížky,
vyplňují luštěnky a křížovky, tento čtvrtek si pod vedením
knihovnice Hany Jenkové vyrobily vánoční andílky.
Namísto obvyklého čtení se tentokrát z dětského oddělení
nesl upřímný a veselý zpěv písniček. Písniček z pohádek,
písniček už trochu vánočních i samoupravených. Děti pilně
lepily, malovaly a zdobily stříbrné a zlaté andílky s velkým
nadšením. Ozdobily si jimi vánoční stromek ve svém
dětském oddělení a zbylé andílky nesly pro radost domů.
Za odměnu pojedou ve čtvrtek 16. prosince na předvánoční
výlet do České Skalice na výstavu s názvem „ Babiččiny
vánoce“.
Našim čtenářkám přijdou vhod rady a také příběhy
z časopisů : Anna, Dorka, Praktická žena, Žena a život. Se

Půjčovní doba:

Prosinec. Zase nám uběhl další rok. Proklouzl mezi
prsty a jsme o rok starší. S bilancováním toho, co bylo,
přijdeme v příštím čísle měsíčníku. Dnes vás chceme
pozvat do knihovny v novém roce 2005. Máme vám co
nabídnout:
Ü Knihy pro dospělé i pro děti
Ü Časopisy v čítárně
Ü Využívání výukových CD-ROMů pro děti v čítárně
Ü Slovníky, encyklopedie a kartotéky ve studovně
Ü Knihy, které nevlastníme, objednáme prostřednictvím
Meziknihovní výpůjční služby (MVS)
Ü Kopírování z materiálů knihovny
Ü Přístup na internet na 5 počítačích
Ü Čtvrteční odpoledne s programe m pro děti v dětském
oddělení
Ü Besedy pro školy
Ü Černé hodinky
Oddělení pro dospělé
v úterý a ve čtvrtek
9 – 12 ; 13,30 – 17,30
Oddělení pro děti
v pondělí a v pátek
13,00 – 17,00
Čítárna se studovnou shodně s oběma odděleními.
Čtenářem a uživatelem knihovny se může stát každý,
kdo se zaváže plnit výpůjční řád. Ten je k nahlédnutí
v knihovně a upravuje pravidla půjčování dokumentů a
využívání služeb knihovny. Stanoví i poplatky za
půjčování. V roce 2005 se do těchto poplatků promítne
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inflace a knihovna je po několika letech zvýší:
Roční zápisné pro dospělé 100,- Kč
Roční zápisné pro studenty a důchodce 50,- Kč
Roční zápisné pro děti 30,- Kč
Věřím, že nám přesto zachováte přízeň.
Věra Plachtová

¸ ¸¸

KINO

Úterý 28.12.2004

¸¸

VESN IC E
Uprostřed lesů stojí vesnice odříznutá od světa. Její obyvatelé ji
neopouštějí a záhadné bytosti v lese, „Ti, o kterých se nemluví“,
lidem neubližují. Ale tato křehká rovnováha má být záhy
narušena. Jaké šokující odhalení pro nás M. Night Shyamalan
přichystal ve svém nejnovějším thrilleru s Williamem Hurtem,
Joaquinem Phoenixem a Sigourney Weaver? (108 min., USA)
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné : 55,- Kč

v 17.30 hodin

Ú ŽASŇ ÁK OVI
Studio Pixar vystartovalo s dalším animovaným projektem: jeho
protagonisty je tentokrát rodinka superhrdinů, která byla
v poslední době nucena žít „normální“ život. Když se však tatínek
– Pan Úžasňák – zaplete do problémů, nezbývá milující manželce
a dětem nic jiného než nahodit nové kostýmy a vyrazit do boje za
jeho záchranu. Kromě hlavy rodiny je samozřejmě ohrožen i celý
svět. Autorem sofistikovaného diváckého hitu je režisér Brad
Bird. Film v českém znění (110 min, USA.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Úterý 11.1.2005

Oscarový dokumentarista Michael Moore vytáhl do boje proti
prezidentu Bushovi a jeho prohnilé administrativě! Skandální
dokument oceněný Zlatou palmou na MFF v Cannes se naváží
všemi možnými i nemožnými způsoby do mužů v dobře
padnoucích oblecích, kteří podle něj ohrožují svobodný svět.
Film v původním znění s titulky. (115 min.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

COLLATERAL
BRIDGET JONESOVÁ: S
ROZUMEM V KONCÍCH

D I VADL O

Pátek 17. prosince 2004

Jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin získala
na Mezinárodním festivalu revivalových skupin v Polsku dne 20.
srpna 2004 1. místo a ocenění „Nejlepší skupina“. Jejich koncert
je opravdovou a dokonalou kopií koncertu legendárních Beatles!
Dokonalé nastudování a provedení každé z padesáti skladeb, ale i
neuvěřitelná fyzická a hlasová podobnost členů skupiny
s opravdovými Beatles je klíčem k jejich obrovskému úspěchu.
Vstupné: 80,- 90,- 100,- Kč

Pátek 21. ledna 2005

v 19.30 hodin

Jan Pohl, David Knill, Václav Holý a Petr Kuře Vás zvou
do Kolárova divadla na

PŘEDNÁŠKA Z EXPED ICE
PAMÍRS KÉ SEDMY

Přijměte pozvání na promítání diapozitivů z horolezecké expedice,
jejímž cílem bylo postupně vystoupit na všechny pamírské
sedmitisícovky: Kyrgyzský Pik Lenina (7 134 m n.m.), tádžický
Pik Korženěvské (7 105 m n.m.) a Pik Komunismu (7 495 m
n.m.). Vstupné: 30,- Kč
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 776 634 845 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

® ®®

O ST ATN Í

Pátek 10. prosince 2004

®®®
v 16.00 hodin

Regionální muzeum Náchod ve spolupráci s městem
Police nad Metují Vás zvou do Staré školy na vernisáž
výstavy

VÁNO ČNÍ Z VY KY A OBYČEJE
Výstava potrvá do 2. ledna 2005.

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

® ®®

BEATLES REVIVAL BAND

v 19.30 hodin

FAHRENHEIT 9/11

PŘIPRAVUJEME :
Čtvrtek 20.1.2005 v 19.00 hodin
Pátek 28.1.2005 v 19.00 hodin

v 19.30 hodin

¸

v 19.30 hodin

Středa 5.1.2005

Pátek 7. ledna 2005

Pragokoncert Bohemia, a.s. Praha uvádí v Kolárově
divadle novoroční koncert skupiny

®®

®

v 19.30 hodin

Neděle 12. prosince 2004

ve 14.00 hodin

V sokolovně TJ Sokol Police nad Metují proběhne
celookresní

MIKULÁŠ SKÁ ZÁBAVA

pro zdravotně postižené děti. Na programu bude setkání
s úspěšnou českou paralympioničkou Bělou Hlaváčkovou.
Mikulášská nadílka a občerstvení s hudebním doprovodem Jiřího
Trnovského a Zdeňka Mazače. Zároveň zde proběhne
vyhodnocení výtvarné soutěže MAŠLIČKA.

Město Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle tradiční

VÁNO ČNÍ KONCERT 2004
S ORCHESTREM VÁCL AVA HYBŠE
Účinkují : Orchestr Václava Hybše, Bohuš Matuš, Zuzana
Ďurdinová, Markéta Horáčková, Helena Mochanová a Jiří
Štědroň, který převezme štafetu konference od Miloše Frýby.
Vstupné : 130,- 140,- 150,- Kč.

Čtvrtek 23. prosince 2004

v 19.00 hodin

Vás zveme na polické náměstí na

PŘED VÁNOČN Í VYT RUBO VÁN Í

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Police nad Metují a s koledami
vystoupí Zpívánky z Machovské Lhoty.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

8
Čtvrtek 23. prosince 2004

ve 24.00 hodin

Vás zveme do kaple na Hvězdě na

DLOUHONOČNÍ VYT RUBO VÁN Í
Program: česká barokní hudba, lidové vánoční koledy.

Základní umělecká škola informuje

Pátek 31. prosince 2004
jste zváni na

SIL VESTRO VSKÝ P ROGRAM

13.00 – 15.00 Silvestrovský vejšlap – každý vyjde ze svého
bydliště po vlastní ose k Čertově skále, kde bude přivítán čertem a
k dostání bude i tradiční čertův šleh,
15.00 Pouštění balónků s přáním na náměstí,
19.00 Silvestrovský ohňostroj

® ® KUL TUR A V OKOL Í

®

®

Čtvrtek 9. – neděle 12. prosince 2004
jste zváni na

AD VENT V BABIČČIN Ě ÚDOL Í

Setkání s postavami z Babičky B. Němcové v čase Adventu a
Vánoc. Otevřeno v uvedené dny od 9.00 do 16.00 hodin.
Prohlídky zámku každých 15 minut, Mlýn a Staré bělidlo každou
půlhodinu.
Vstupné 40,- Kč. Pokladna a začátek akce v zámku !!!

Neděle 12. prosince 2004

v 15.00 hodin

U vánočního stromu na náměstí v Červeném Kostelci

CESTA DO BETLÉM A

Divadelní představení. K vánočnímu stromu Vás zve město
Červený Kostelec, Městské kulturní středisko a firma Saar Gummi
Czech.
Vstupné zdarma !

Úterý 21. prosince 2004

v 19.30 hodin

Jiráskovo divadlo Hronov

ZVĚSTUJEM VÁM RADO ST
Vánoční koncert folkové skupiny Kantoři.

Zlomte vaz
Ochotnické zlomte vaz do nového roku, tedy do roku
2005, všem našim příznivcům a všem Kvíčerovákům přeje
DS Kolár
Žáci a zaměstnanci školy ve Žďáru nad Metují společně s Lesy České republiky

Vás v šechny srdečně zv ou na

která se uskuteční od 6. prosince do 10. prosince 2004
v budově žďárské školy, a to v uvedených časech :
pondělí
úterý
st ředa
čtv rtek
pátek

8,3 0
8,3 0
8,3 0
8,3 0
8,3 0

-

15 ,30
16 ,00
15 ,00
15 ,30
14 ,30

hod in,
hod in,
hod in,
hod in,
hod in.
s ponzor

Přijďte načerpat inspiraci pro vánoční výzdobu ,
přijďte si koupit některý z výrobků našich žáků.
Srdečně zveme ….

Jak jsme cestovali na Žofín aneb
Bobřík hladu (Report áž člena orchestru)
Jak jistě víte, náš orchestr se zúčastnil rozhlasové
soutěže Concerto Bohemia a vyhrál.
Cesta do Prahy na Koncert vítězů proběhla celkem
v klidu. Hned po vyjetí se v autobuse rozproudila živá
zábava, která vydržela po celou cestu. Nikdo nebyl
napomínán a ani to nebylo potřeba, což je mimochodem
velký div. Jenom jednou jsme zastavili u pumpy, kde se
nakoupilo občerstvení pro krky, které byly vyschlé
ustavičným povídáním. Ke konci cesty již zábava vázla.
Konečně v Praze! Ale to ještě nikdo netušil, že mohou
nastat, a také že nastanou, problémy. První problém se
objevil hned, jakmile jsme přišli do naší šatny. Ze všech
hrudí se současně vydral vzdech: „Cože?!“
Naše očekávání, že dostaneme stejnou šatnu, jako
minule, se po pár krocích vytratilo do ozónu. Naše šatna
měla rozměry tak 2x3 metry. Co na tom, že vzadu byla ještě
jedna místnůstka, ta byla ale tak malá, že se do ní vešly jen
čtyři violoncellové futrály. Takže se všechno strojení
naházelo na jednu hromadu (chudáčci maminky!), a jali
jsme se převlékati. Nejprve holky, což vyvolalo značné
pohoršení u kluků, kteří chtěli být jako vždy první. Jenže
dámy mají přednost. Po převléknutí jsme se šli podívat, jak
to vlastně vypadá v sále. Poté následovala porada dirigentů
s režiséry, protože koncert vysílal přímým přenosem Český
rozhlas 3 stanice Vltava a natáčela ho ČT. Hned nato
následoval nácvik, jak to všechno bude vypadat večer.
V této chvíli již většina našich účastníků padala hlady.
Polomrtví jsme doklopýtali k překrásné jídelně, kde se nás
jali obsluhovat číšníci. K jídlu byly brambory a řízek. Na
našem stole putoval řízek nevyzpytatelnou cestou, což se
nelíbilo některým číšníkům, kteří po nás vrhali neuctivé
pohledy. Chvíli byl řízek u Toma Hejzlara, pak u Honzy
Blažka nebo u Anči Skálové či u Petry Fulkové (své jméno
ze skromnosti vynechám). Každá z těchto osob si ukrojila
kus, přičemž zbytek poslala bližnímu svému. To jedno pití,
to si přivlastnil Standa Bihari, ale dal každému, kdo chtěl,
velkoryse napít. Poté následoval koncert, který do puntíku
snímaly televizní kamery. Všichni nám blahopřáli, jak jsme
výborně hráli. Cestou zpět byl hovor o poznání silnější.
Všichni si sdělovali své zážitky a po očku sledovali, jak
venku zuří sněhová vichřice. Pomalu jsme se blížili
k Náchodu (sněhu viditelně přibývalo), když se do všech
žaludků vplížil HLAD. Ten byl tak velký, že celou cestu
nebylo slyšet nic jiného, než: „Až přijedu domů, tak si dám
toast s rybí pomazánkou, olivami a s okurkou!“. Nebo: „ To
já, já si dám obložený chleba se šunkou, čabajkou a s
hořčicí!“
Největší hlad měli zřejmě Tom s Oxanou, protože
projevovali největší kulinářskou fantazii. Plácali páté přes
deváté, čokoládu přes maso, no prostě hrůza. Proti gustu
žádný dišputát!
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Konečně jsme byli v Machově. Vyvezli jsme Anču až
na náměstí, ale největší svízel se ukázala, když jsme chtěli
sjet dolů. Ne a ne se rozjet – kola stále prokluzovala.
Nezbývalo nic jiného, než sjet z kopce pozadu. Doklouzali
jsme do poloviny kopce, když tu se náhle autobus utrhl a
zarazil se o obrubník. Naštěstí tam byl onen obrubník, který
nás zarazil. Situace, při níž bychom se ocitli někomu
v obýváku, se naštěstí nekonala. Všichni jsme museli ven a
pan řidič se pokusil rozjet. Marně. Někteří vyšli do mrazivé
noci jen v mikině, a tak klepali kosu. Mezi nimi jsem byl
samozřejmě i já. Naštěstí jsme si mohli dojít pro svršky.
Osobní nehody na hrozném náledí byly dosti časté.
Nevyhnuly se ani čelním představitelům města, což
vyvolalo tichý smích u pubertální mládeže. (Doufám, že se
pro to na nás pan starosta nezlobí...). Nakonec musela
nastoupit hrubá síla. Pan starosta, pan Jirásek – JOLA
OBUV, pan učitel a další dobrovolníci zatlačili do zadní
části autobusu. Statečný pan řidič, jenž neztratil ani
v nejhorších chvílích duchapřítomnost, sešlápl plyn a
autobus doklouzal do normální pozice. Cesta byla volná a
my jsme celí promrzlí vděčně nastoupili do autobusu. Do
Police se již nic zvláštního nestalo. Dorazili jsme v pořádku
dvě hodiny po půlnoci. No, a to je vlastně celé...
Díky paní učitelce, panu učiteli, panu řidiči a díky všem,
kdož byli hodní a vydrželi tuto dlouhou a Bobříka hladu
připomínající cestu.
Někdy snad zase – na společných cestách autobusem –
naviděnou!
Standa Bihari
Základní umělecká škola
v Polici nad Metují pořádá

ve středu 15. prosince 2004

1. VÁNOČNÍ KONCERT
který připravili mladší žáci
a kromě sólistů se v něm představí
dětské pěvecké sbory
Pramínek a Studánečka
i nejmladší smyčcové
a dechové orchestry

2. VÁNOČNÍ KONCERT
v úterý 21. prosince 2004

na kterém zazní
skladby klasické i vánoční hudby
v podání smyčcových
a dechových orchestrů školy
a pěveckého sboru Studánka

Oba koncerty proběhnou
v Kolárově divadle v 18:00 hodin
Vstupné: dospělí 30 Kč,
děti zdarma

Zveme Vás také do hvězdecké kaple
na

DLOUHONOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ

Dne 23. 12. 2004 přesně o půlnoci
Program:
česká barokní hudba, lidové vánoční koledy

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Police nad Metují

Nabídka polických rybářů
Prodej

vánočních kaprů,
amurů i pstruhů
z vlastního odchovu na koupališti ve
Žďáře nad Metují bez objednání ve dnech
21. - 23.12. 2004 v době
od 10.00 do 15.30 hodin.
K dispozici je dostatečný počet ryb pro každý den
Na Vaší návštěvu se těší rybáři
MO ČRS Police nad Metují
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Národní památkový ústav
Správa Státního zámku v Náchodě
ve spolupráci se ZUŠ v Polici nad Metují
srdečně zve na

„Vánoční koncert na zámku“

ve Velkém sále na I. nádvoří,
který se koná
dne 10. 12. 2004 v 18 hodin
Program:
věžní hudba, směs českých i světových vánočních
koled, renesanční a barokní hudba
(autoři: J. Pezelius, M. A. Charpentier, P. I.
Čajkovskij, A. Lalos, P. Císař)

Účinkují:
Komorní soubory – Junior Brass
Band Smyčcové sexteto
Komorní pěvecký sbor
Velký dechový orchestr
ze Základní umělecké školy v Polici nad Metují

V Í T Á N Í O B Č Á N K Ů ZZ Z ZZ Z Z
V sobotu 27. listopadu jsme v obřadní síni uvítali nové
občánky. Pozvali jsme 15 dětí, ale obřadu se zúčastnilo
těchto 12 miminek:
Kamilka Kusá
Michaela Hornychová
Ondřej Balcar
Aneta Jenková
Simona Kollertová
Kristýna Šramarová
Adéla Bendová
Jan Rozum
Martina Jirmanová
Doubravka Čápová
Monika Kunová
Hana Trnovská
PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM,
JESTLI MÁTE ZÁJEM O PŘIVÍTÁNÍ VAŠEHO
NAROZENÉHO DĚŤÁTKA PŘI NAŠEM OBŘADU A
NECHODÍTE K DĚTSKÉ LÉKAŘCE PANÍ VÝRAVSKÉ –
NAHLASTE SE, PROSÍM, V KANCELÁŘI MATRIKY.

Dagmar Hambálková

GALER IE NAR OZ ENÝ C H

ZZ Z Z

Jednotné vstupné: Kč 40,Těšíme se na příjemné setkání.
Všem přejeme radostné prožití vánočních svátků
a šťastný a úspěšný rok 2005.

P O D Ě K O V Á N Í
Správa SZ v Náchodě děkuje všem účinkujícím ZUŠ
v Polici nad Metují za četná koncertní vystoupení, která se
uskutečnila na náchodském zámku v průběhu celé letošní
návštěvní sezóny, zejména p. řediteli Luboru Bořkovi a
jeho spolupracovníkům za významný podíl na jejich
přípravách a celkové organizaci.

* 10.11.2004 Michael Važan – 54 cm, 3,525 kg

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.11.2004 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 311 obyvatel.

JUBILEA

ZZZZZZZZZ

V měsíci listopadu 2004 oslavili životní jubilea:
70 let
75 let
80 let
85 let

3 občané
5 občanů
4 občané
1 občanka

paní Libuše Jirátová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.

Ať se daří v roce 2005
Mnoho spokojenosti, zdraví, lásky, a osobních úspěchů
v roce 2005 lidem dobré vůle, přeje
MS ODS Police nad Metují

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
(obchodní zastoupení pojišťovny Kooperativa v Polici
nad Metují), letos nově zavedená v Kostelní ulici, Vám
přeje krásné Vánoce a nadějný a bohatý příští rok. Všem
našim klientům děkujeme za důvěru – vážíme si jí, a těšíme
se na další práci pro Vás.
Zdeněk Pátek
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2OO5
motto: Pomozme lidem v nouzi !
Počátkem
příštího
roku budeme moci již po
páté
potkat skupinky
dětských
koledníků
převlečené za tři krále,
které
za přítomnosti
dospělého
doprovodu
budou koledovat v našich domácnostech i na ulicích.
Obdobně jako minulé roky se snažíme zajistit skupinky
nejen v Polici, ale také v Pěkově a na Honech, ve Žďáře,
Bukovici, Suchém Dole, Hlavňově, na Bezděkově i v
Machově. Sbírka proběhne ve dnech 7. - 9. ledna 2005 na
celém území České republiky do zapečetěných
pokladniček, které budou viditelně označeny, dospělý
doprovod koledníků bude vybaven průkazem a
informačními materiály. Veškeré vybírané prostředky
Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití.
Peníze budou použity na dobročinné
aktivity Sdružení Česká katolická charita,
zejména na projekty zaměřené na domovy a
stacionáře pro staré a nemocné lidi, domovy
pro matky s dětmi v tísni, pomoc lidem bez
domova,
pomoc
lidem
postiženým
přírodními katastrofami a na humanitární
pomoc do zahraničí.

OBEC Žďár nad Metují
Nabízí k pronájmu obecní byty 3+kk velikosti
cca
60 m2 v malých bytových domech na
„novém sídlišti“ ve Žďáru nad Metují. Stavba by
mohla být zahájena již v roce 2005 a připravena
k bydlení v následujících letech dle počtu zájemců o
bydlení.
K pronájmu jsou ještě poslední byty v domě č.p.
19 na návsi, který bude rekonstruován v roce 2005.
Konkrétně nabízíme byt 3+1 o velikosti 57,65 m2 a
2 garsoniéry 2+kk o velikosti do 42 m2, které jsou
umístěny v podkroví domu.
Bližší informace na tlf. č. 491 541 142, e-mail:
obec.zdarnm@tiscali.cz, nebo v kanceláři Obecního
úřadu ve Žďáru nad Metují v pondělí 13-17 hod a
středu 9-12:30 hod.
Všichni přihlášení zájemci o bydlení budou na poč.
roku 2005 pozváni k osobnímu jednání.

Pozvání do domova důchodců
S přibývajícími pošmournými dny rádi vzpomínáme na
podzimní výlet, na který jsme se vypravili s našimi
obyvateli koncem října. Abychom naplnili autobus, přizvali
jsme také obyvatele pečovatelského domu a některé naše
věrné „spřízněné duše“. Měli jsme neuvěřitelné štěstí na
počasí a i když cestou docela silně pršelo, jakmile jsme
dorazili do cíle, tak nás sluníčko provázelo po celý den.
Cílem našeho výletu byl zámek Častolovice, který nás
všechny doslova nadchl. Průvodci vyšli maximálně vstříc i
našim méně pohyblivým klientům a výklad při prohlídce
zámku přizpůsobili zájmům návštěvníků. Užili jsme i dost

legrace. Všichni jsme obdivovali interiéry zámku, krásný
park i zvířátka v mini ZOO. Dlouho budeme také
vzpomínat na příjemné posezení na nádvoří zámku, kde
jsme si díky vstřícnosti personálu mohli sníst i z domu
přinesený oběd. Některým se z krásného podzimního parku
ani nechtělo, ale čekalo nás ještě posezení u kávy
v restauraci Beseda. Všichni jsme měli z vydařeného dne
radost a už plánujeme, kam vyrazíme na jaře.
Teď si však musíme krátit dny doma a tak pilně
připravujeme Vánoční výstavu, na kterou vás všechny
srdečně zveme. Do příprav se zapojují obyvatelé i personál,
v domě voní perníčky a jehličí a těšíme se, že se na nás
přijdete podívat v hojném počtu.
A kdy?
V pátek 10. 12. odpoledne od 14,00 do 17,00
V sobotu 11. 12. dopoledne od 9,00 do 11,00
odpoledne od 13,30 do 16.30
za DD M. Troutnarová, sociální pracovnice

Betlémské světlo 2004
"To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila."
(Jan 1,5)
Tak jako v minulých letech,
budou i letos před Vánoci skauti
rozvážet „živé“ světlo z města
Betléma po celém světě. Letadlem,
lodí, vlakem,… a v neposlední řadě
pěšky je roznáší do kostelů, domovů
důchodců, pečovatelských center,
hospiců, nemocnic i jednotlivých
domácností, aby plaménkem světla připomněly lásku,
přátelství a pohodu vánočních svátků, společné pouto mezi
národy a bratrství všech lidí celého světa…
Co je to Betlémské světlo již asi dnes není třeba
vysvětlovat, proto dovolte, abych Vás seznámil
s informacemi, kdy a kde budete mít možnost světýlko
získat:
• čtvrtek 23.12. 19:00 příjezd s Betlémským světlem na
náměstí, předání zástupcům města, možnost připálení
pro veřejnost – v rámci Předvánočního vytrubování
• pátek 24.12. 14:30 předání v Domově důchodců
Jirka Beran - Berous

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc prosinec
Fuchsie, latinsko - americké krásky

Jsou květiny, které nás svou krásou květů zaujmou, že
nedoláme a pořídíme si je. Většinou ale platí, že čím
krásnější, tím náročnější na pěstování. Každá rostlina má
svoji domovinu, místo původu, odkud byla dovezena a
následně převedena do kulturního pěstování. Ve svém
původním prostředí jsou určité půdní a klimatické
podmínky, které rostlinám ideálně vyhovují během roku
pro potřeby růstu a rozmnožování.
Mezi květinami, které zaplní oko diváka svou nádherou,
patří fuchsie. Květiny široké barevné škály, rozmanitých
tvarů a forem svých květů. Kdo kolem nich přejde,
nezůstane nezasažen. Po jejich získání je člověk kratší či
delší čas u vytržení z květů, ale později, pokud není trochu
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obeznámen s jejich nároky, mohou nastat problémy s jejich
uspokojivým pěstováním.
Ale začneme, jak se říká, od Adama.

Původ fuchsií

Rod Fuchsia L. se vyskytuje v podobě asi stovky
botanických druhů. Tyto původní druhy mají domovinu
především ve Střední a Jižní Americe, pár druhů roste na
Novém Zélandu a na Tahiti. V Mexiku se nacházejí
především v tzv. mírném výškovém pásmu, které sahá do
výšky 1700 m.n.m. V jihoamerické oblasti se setkáme s
fuchsiemi také v tropickém pralese v pásmu pravidelných
tropických dešťů. Ale také na poušti Atakama nebo
otevřených savanách. Na Novém Zélandu rostou hlavně v
subtropických pralesích severního ostrova.
Z hlediska pěstitelských požadavků je důležité, že se
jedná především o rostliny horských lesů. Tvoří převážně
keřové, podrostové patro lesa. Najdeme je zde na vlhčích a
přistíněných stanovištích.

Růstové podmínky

Když víme, odkud fuchsie pocházejí, v jakém prostředí
se vyskytují, potom můžeme pro většinu z nich odvodit
podmínky, které potřebují pro svůj zdárný růst. Nic
samozřejmě neplatí obecně, i zde najdeme výjimky, které
právě mohou rozšířit možnosti uplatnění fuchsií i na
netradičních stanovištích. Pro většinu současných odrůd ale
platí, že jsou teplomilné a světlomilné, přesto přímé
sluneční světlo snáší jen výjimečně. Optimální polohou je
polostín, protože v hlubokém stínu se rostliny vytahují a
jsou příliš slabé. Existuje mezi fuchsiemi výjimka, která
dává šanci pěstovat tyto květiny i na slunečném místě.
Jedná se o tzv. triphyla typy fuchsií, o kterých bude zmínka
později. Se světlem ještě souvisí i fotoperiodická reakce, tj.
nástup do květu. Opět obvykle pro fuchsie platí, že s
prodlužujícím dnem a rostoucí délkou dlouhodenní periody
se efekt kvetení zvětšuje. co se týká teploty, tak optimum se
o
pohybuje v rozmezí 15 - 18 C. Pokud ji budeme sledovat
během roku, potom v zimním a časném jarním období
fuchsie snese prostředí studených skleníků, světlých sklepů,
o
nevytápěných pokojů apod. o teplotě 5 - 8 C. Ale pro
o .
triphyla typy je potřeba teplota vyšší, tj. 8 - 12 C Dále pro
o
vegetativní růst je optimem 20 - 25 C. Založení květů
o
probíhá v rozmezí teplot 10 až 26 C, ale pro další vývin
o
květů je třeba teplota vyšší, tj. 21 - 26 C. Substrát, ve
kterém je pěstujeme, musí být přiměřeně vlhký, rovněž je
vhodné, aby i vzduch měl patřičnou vlhkost. Sucho, ale
hlavně přemokření substrátu špatně snášejí, rychle vadnou,
shazují listy a květy. Jsou náročné i na obsah živin v
substrátu
Shrneme-li předchozí, potom obecně platí, že fuchsie
potřebují polostín, pravidelnou zálivku a přiměřenou
výživu.

Přezimování
aby radost z fuchsií neskončila s posledním podzimním
květem, musíme nutně počítat s vhodným prostorem pro
přezimování. Je třeba upozornit, že přezimování v
současných, trvale vytápěných bytech není příliš vhodné a
rostlinám neprospívá. Zavedení ústředního vytápění bylo i
jedním z hlavních důvodů ústupu pěstování fuchsií u nás.
Vysoká teplota a nedostatek světla rostlinu vyčerpá a
namnožení škůdci dílo zkázy většinou dokončí. Vyšší
teploty totiž velmi svědčí mšicím a molicím. Ideální pro
přezimování je zimní zahrada či vytápěný skleník. V

domácích podmínkách to může být světlý sklep, veranda,
ale i garáž. Teplota by se v těchto prostorách měla
pohybovat v rozmezí 5 - 8 – 10 °C. I přes zimu se nesmí
zapomenout na pravidelnou kontrolu vlhkosti substrátu.
V podstatě existují tři hlavní příčiny uhynutím rostlin
přes zimu:
nejčastěji to bývá přelití rostlin - nadměrnou
zálivkou v době, kdy jsou teploty velmi nízké, v
o
rozmezí 3 až 6 C;
nebo naopak kořeny fuchsií jsou příliš dlouho, tj.
několik týdnů v přeschlém substrátu i když
nezbytně nutné období sucha vyvolá stav klidu
(domance), ale dlouhé sucho způsobí úhyn rostlin;
o
a za třetí to může být pokles teplot pod 0 C, tzn.
zmrznutí rostlin.
Pokud tedy můžeme rostlinám poskytnout výše uvedené
podmínky pro přezimování, potom již nic nebrání tomu,
pořídit si rostliny na ozdobu venkovního prostředí. Z
uvedeného je zřejmé, že fuchsie není pokojová květina,
není květinou interiéru bytu.

Substrát a přesazování

Významným prvkem pěstování je substrát na
přesazování a sázení, který by měl obsahovat nezbytné
množství živin pro stálý růst rostlin. Substrát můžeme
koupit hotový nebo si jej můžeme namíchat sami. Z těch
kupovaných je lépe vybírat ty, které jsou určeny pro
balkónové květiny. Na obalu zjistíme, zda substrát
obsahuje nějaké živiny. Jinak je doplníme vhodným
kombinovaným hnojivem (30 g NPK, Cererit do 10 l
substrátu). doma namíchaný substrát může obsahovat 1 díl
zahradní zeminy, 1 díl kompostu (alespoň 3 roky starý)
nebo listovky, 1 díl rašeliny nebo rašelinového substrátu.
Na 10 litrů této směsi dodáme 0,5 litru písku a 0,5 litru
agroperlitu, kterým se podpoří jímavost vody. Další vhodná
směs se skládá ze 3 dílů zahradní zeminy, 2 dílů rašeliny a
1 dílu písku. Do těchto směsí je třeba ještě přidat 30 g
kombinovaného hnojiva na 10 listrů substrátu.
Substrát je připravený a nyní je třeba vědět, kdy a jak
přesazovat. Na jaře se přesazuje v době, když fuchsie
začínají rašit. rostlinu vyjmeme z květináče, částečně
odstraníme zeminu např. tupým dřevěným kolíčkem
můžeme i zakrátit kořeny. nový květináč volíme maximálně
o 2 cm průměru větší. Nesmíme zapomenout překrýt
odtokový otvor květináče. Po přesazení rostlinu jedenkrát
zalijeme a potom spíše rosíme, aby nedošlo k jejímu přelití.

Přihnojování
Správně prováděná výživ rostlin je předpokladem pro
jejich zdravý vzhled a růst. To platí bezezbytku i pro
fuchsie. Na začátku vegetace podpoříme růst rostlin
použitím hnojiva s převahou dusíku. Později přihnojováním
hnojivem s převahou fosforu a draslíku posilujeme tvorbu
květů a vyzrávání dřeva. Na přelomu srpna a v září je třeba
přihnojování ukončit. K hnojení rostlin je možné využít
tabletovaná, dlouhodobě působící hnojiva, která po určitou
dobu postupně uvolňují živiny. Další, běžnější možností, je
přihnojování jednou za týden roztokem kombinovaného
hnojiva o koncentraci 0,2%

Tvarování
Přesazená, pravidelně přihnojovaná fuchsie začne růst.
Je to dobře, ale není to stále vše. Řada odrůd totiž roste
nepravidelně a pro dosažení pěkného vzhledu je třeba je
tvarovat - zaštipovat, abychom podpořili jejich větvení a
usměrnili jejich růst. Tradičními tvary jsou kulovitý keř
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nebo stromeček. Nevýhodou zaštipování je ale oddálení
začátku kvetení. Obecně je možno říci, že fuchsie s
jednoduchým květem potřebují 5 - 7 týdnů, plnokvěté 6 - 9
týdnů a triphyla typy až 12 týdnů od posledního zaštípnutí
do zahájení kvetení.

Zálivka

Žádný živý organizmus nemůže být bez vody, ani
fuchsie není výjimkou. Nejlepší vodou pro zálivku je voda
dešťová. Jinak zálivková voda by neměla být příliš tvrdá. V
době růstu rostliny zaléváme jedenkrát denně a na vrcholu
léta je třeba zalévat i dvakrát denně. Stanovit, kdy je
potřeba zalévat, není jednoduché. Ale možno se řídit podle
suchého nebo zasychajícího povrchu substrátu. Zalít je
potom dříve, než rostlina začne vadnout z nedostatku vody.
Mírný nedostatek vody neuškodí tolik, jako trvalé přelévání
a přemokření substrátu.

Choroby a škůdci

Samostatnou kapitolou jsou choroby a škůdci fuchsií.
Prvním předpokladem zdravých rostlin je jejich umístění a
starostlivá péče o ně. V uzavřených, nevětraných polohách
bez proudění vzduchu se choroby a škůdci snadněji šíří.
Mezi nejškodlivější živočišné škůdce patří molice - bílý
poletující hmyz, a mšice. Jejich škodlivost spočívá v sání na
listech a tvorbě medovice, na které rostou další houby černě. Černě dále rostliny vzhledově znehodnocují. Oba
škůdci mají během roku několik generací. Specifická
vývojová stadia škůdců mohou být i odolná vůči některým
přípravkům, proto je třeba kontrolovat jejich přítomnost na
rostlinách velmi pečlivě ihned od začátku vegetace. V
případě výskytu škůdců je třeba okamžitě zasáhnout musí
být opakované ošetření napadených rostlin. V případě
molic musíme počítat se 4 až 5 postřiky v intervalu 3 - 5
dnů (např. BIOOL, KARATE 2,5 WG, TALSTAR 10 EC,
MOSPILAN 20 SP). U mšic by měly postačovat 2 postřiky
v intervalu 4 dní (např. BIOOL, KARATE 2,5 WG,
NURELLE D, PIRIMOR 25 WG, TALSTAR 10 EC,
MOSPILAN 20 SP). Pro skleníky a fóliovníky jsou k
dispozici i biologické metody ochrany - lze použít
predátory a parazitoidy.
Z houbových chorob se nejčastěji setkáme s plísní šedou
a to především v podzimním období, kdy je zvýšená
vlhkost a nižší teplota a rostliny jsou natěsnány u sebe.
Napadená pletiva rostlin jsou pokryta šedým, šedohnědým
prášivým povlakem. Nemocné rostliny musíme očistit,
rostliny rozestavit, snížit vlhkost a pravidelně odstraňovat
opadlé květy a listy, které jsou potom zdrojem nákazy.
Méně často jsou na rubu listů vidět rzivé puchýřky rzi
fuchsiové. Listy postupně žloutnou, opadávají a větvičky
zůstanou holé. Některé odrůdy fuchsií mohou být k této rzi
zvláště citlivé. Rez žije také na vrbovkách, které by se
neměly v blízkosti fuchsií pěstovat. Napadené listy fuchsií
odstraníme, případně rostliny prostříháme- Fuchsie je
možno ošetřit opakovaně fungicidy 4 - 5x, v intervalu 7 až
10 týdnů (např. BAYCOR 25 WP, DITHANE M 45,
SYSTHANE 12 EC).

Použití fuchsií

Máme pěkné, zdravé fuchsie - kam s nimi? Uplatnění
fuchsií je poměrně všestranné. Především rozšiřují
sortiment květin pro polostinná místa. Nejefektivnější je
jejich umístění ve výši očí pozorovatele. Můžeme tak
nejlépe vnímat všechny detaily rozmanité stavby květů i
jejich pestré zbarvení. Nejběžnější je pěstování fuchsií v
květináčích, které umisťujeme na různá místa: okna, terasy,
schodiště, ale i hroby. Velmi vhodné je osazování okenních

a balkónových truhlíků fuchsiemi. Do truhlíků použijeme
nejlépe převisle rostoucí formy nebo nízké kompaktní
odrůdy. Na běžný metr počítáme se 4 - 5 rostlinami. Do
jednoho okna vysazujeme raději rostliny jedné odrůdy, aby
barevný efekt byl co nejpůsobivější. Starší mohutnější
rostliny nebo fuchsie stromkového tvaru použijeme k
solitérní výzdobě různých ploch: před vchod domu, na
terasu apod. Existuje několik druhů a odrůd fuchsií, které
mohou být v teplejších oblastech trvale vysázeny venku, i
když fuchsie ve středoevropských podmínkách nejsou zcela
odolné mrazu. Ve volné půdě na zahradě můžeme sezónně
klidně pěstovat téměř všechny druhy a odrůdy fuchsií,
pokud je ochráníme před zmrznutím. Před zimou je
vyjmeme z půdy a uložíme v bezmrazé místnosti. Pěstování
fuchsií jako bonsaj je další způsob, jak využít
mnohotvárnosti této květiny. Existují druhy i odrůdy, které
mají malé listy a květy a přímo se nabízejí pro tento způsob
pěstování.
Všeobecně se traduje, že fuchsie musí stát pouze ve
stínu. Stejně jako všechny ostatní rostliny, tak i fuchsie
potřebují k životu slunce. Výjimkou jsou jen odrůdy s
bílým květem a odrůdy s jemnými odstíny barev, které
mívají problémy již i s mírným ranním nebo večerním
sluncem. Není to slunce , co rostlinám škodí, ale především
vysoká teplot (suché teplo), která je většinou vyzařována
osluněnými zdmi. V tomto směru, ale existuje skupina
fuchsií, které jsou naopak snášenlivé ke slunci. Tato
skupina se označuje jako triphyla hybridy. Pro ni jsou
typické svazečky květů na konci větviček. Jednotlivý květ
má dlouhou květní trubku, krátké kališní lístky a malou
korunku. Převládající barvou květu je oranžová nebo
červená. Listy jsou na dotek sametové, tmavěji zbarvené a
mnohé mají rub listu červeno-fialově zabarvený. Do této
skupiny se také řadí odrůdy fuchsií, které mají tvar květu
jako pravé triphyly, ale květy vyrůstají jednotlivě z paždí
listů. Pro běžné pěstitele toto rozdělení není důležité,
protože obě skupiny bohatě kvetou a velmi dobře snášejí
slunce. Tedy téměř všechny triphyla typy potřebují plné
slunce, aby se mohly úplně rozvinout do své krásy. I když
potřebují hodně slunce, přivítají přes poledne trochu stínu.
Triphyly většinou přirozeně špatně snášejí zaštipování,
protože potom do začátku květu potřebují dobu 10 - 12
týdnů. Na druhou stranu mají, ale výbornou schopnost rašit
z kořenové části a vytvářejí tak pěkný keřovitý tvar.
Vzhledem k původu této skupiny fuchsií, potřebě plného
slunce, je odlišné i přezimování rostlin. Teplota prostoru,
o
kde rostliny přezimujeme, by měl být v rozmezí 8 - 12 C a
s dostatkem světla. Starší, velké rostliny snesou přes zimu i
nižší teploty.

Závěr
Nejen stín, ale i plné slunce vyhovuje fuchsiím. Dá se
říci, že kolem celého domu, na všech světových stranách
lze fuchsie pěstovat. Do každých podmínek prostředí lze
vybrat vhodnou odrůdu, která nám udělá radost. Pouze v
trvalém hlubokém stínu nemáme mnoho šancí na úspěchLimitujícím faktorem je období zimy, hlavně z pohledu
možností pro přezimování fuchsií.
Mráz ani vysoké pokojové teploty fuchsiím přes zimní
čas nevyhovují. Potom nezbývá než každoroční nákup
nových rostlin z bohaté nabídky květinových síní.
Podrobnější informace o pěstování fuchsií nalezneme v
publikaci pro všechny z pera autora tohoto příspěvku.
Vybráno z publikace „Rukověť zahrádkáře“
Ing. Pavel Talich
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POZVÁNKA
Územní rada Českého zahrádkářského svazu v Náchodě
pořádá 10.12. již 10. pokračování setkání zahrádkářů
východních Čech v kině 70 v Novém Městě nad Metují.
Otevřeno od 7.30 a zahájení programu v 9.00 hodin. Hlavní
náplní bude přednáška ing. Součkové z výzkumného ústavu
okrasného zahradnictví akademie věd v Průhonicích. V
druhé části pak bude přednášející zodpovídat dotazy.
V přilehlých prostorách bude možno zakoupit
zahrádkářské potřeby, shlédnout výstavku ovoce,
biologické ochrany, exotické zeleniny, prezentaci podniků,
časopisů Zahrádkář, kronik ZO ČZS, zahrádkářského
muzea v Hradci Králové atd. O přestávce proběhne
degustace vystaveného ovoce. V odborných poradnách
budou odborníci zodpovídat dotazy z oborů ovoce,
zeleniny, citrusů, kaktusů, pokojových rostlin, substrátů a
půdy.
Po skončení akce doporučujeme návštěvu výstavy
„Vánoce s květinou“ na zámku pana Bartoně - Dobenína.
Uvítáme všechny zájemce, nejen členy Českého
zahrádkářského svazu. Vstupné dobrovolné.

nemocnice Náchod se tak zařadila díky MUDr. Hafudovi
mezi několik málo okresních nemocnic v České republice,
které tyto výkony provádějí.

Program pro screening nádoru prsů v
České republice

Ženy ve věku 45 – 69 let mají nárok na pravidelná
bezplatná vyšetření prsů.
Týká se to i žen bez příznaků onemocnění prsů.
Žádanku na vyšetření vystaví praktický lékař nebo
gynekolog, kterému je také výsledek vyšetření zaslán.
První pracoviště screeningu prsů byla pilotně otevírána
v roce 2002. Pracoviště musela splňovat technické a
kvalifikační požadavky zaměstnanců.
Radiodiagnostické oddělení Oblastní nemocnice
Náchod a.s. pod vedením prim. MUDr. Jany Zemanové
veškerá odborná kriteria pro mammografický screening
splnilo. Vyšetření začalo provádět od 27.2.2003.

Informace ředitele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nov ě zav edené operační postupy v léčbě
rakov iny močov ého měchýře a rakov iny
prostaty v Ob lastn í nemocnic i Náchod a.s.
Na urologickém oddělení Oblastní nemocnice
Náchod byly zahájeny nové operační metody při léčbě
rakoviny močového měchýře. Tým lékařů pod vedením
pana primáře urologického oddělení MUDr. Abdulbaseta
Hafudy provedl v uplynulém týdnu úspěšnou operaci
močového měchýře. Jednalo se o radikální odstranění
močového měchýře a jeho náhradu tenkým střevem. Do
konce roku je plánováno ještě 6 podobných operačních
výkonů.
Další novou metodou, zavedenou urologickým
oddělením naší nemocnice, bylo radikální odstranění
prostaty včetně diagnostiky spádových mízních uzlin. Tato
metoda je prováděna u vhodných pacientů dle mezinárodně
stanovených kriterií a v léčbě rakoviny prostaty je
suverénní metodou.

V letošním roce bylo pracoviště opětovně prověřeno
komisí odborníků pro onemocnění prsů
Českou
radiologickou společností a Českou lékařskou společností
J.E.Purkyně. Po zhodnocení technických a odborných
parametrů potvrdila Oblastní nemocnici Náchod a.s.
možnost provádět mammografická screeningová vyšetření
prsů po dobu dalších 2 let.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem svým i jménem
všech pracovníků Oblastní nemocnice Náchod a.s.
příjemné prožití vánočních svátků, osobní pohodu a
rodinné štěstí.
Pacientům, kteří využili služeb naší nemocnice,
děkuji za jejich projevenou důvěru a přeji jim pevné
zdraví do dalších let.
Všem spoluobčanům přeji v nastávajícím roce
2005 hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s

Oznámení ZO ČZS

Tyto léčebné metody dosud nebyly v naší nemocnici
prováděny a byly výsadou klinických pracovišť. Oblastní

v Polici nad Metují
Počátkem září byl ukončen prodej 10 zahrádek
dosavadním uživatelům členům naší organizace. Bylo tak
úspěšně završeno dvouleté období od podání žádosti na
pozemkový fond, kterému tímto děkujeme za výhodné
podmínky, které
této první fázi prodejů stanovil.
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Uživatelům, nyní již majitelům, přejeme, aby pro ně
zahrádky byly zdrojem radosti, místem aktivního
odpočinku, ale i zdrojem užitku.
V této lokalitě, v horní části Havlatky, jsou ještě dvě
zahrádky volné, jedná se o pozemek, který nepatří
Pozemkovému fondu a prodej se bude realizovat jiným
způsobem.
Kdo by měl zájem o bližší informace, ať se obrátí:
telefon č.: 491 542 113, P.Geisler, Gagarinova 290,
Police nad Metují, 549 54.

Děkujeme
Místní sdružení ODS Police nad Metují, děkuje všem
občanům, kteří se zúčastnili voleb do krajského
zastupitelstva a zároveň děkuje těm, kteří svým hlasem
podpořili ODS.
MS ODS Police nad Metují

Advent - doba očekávání
Černá hodinka
V úterý navečer jsme se opět sešli v čítárně knihovny,
my všichni, kdo jsme dosud nezanevřeli na knihy, máme
rádi poezii a umíme se zastavit v tomto čase - v době
očekávání. Tentokrát měly naše knihovnice zvlášť šťastnou
ruku, když jejich pozvání přijala pí farářka Milena
Tomešová, autorka knihy rozhovorů „Býti farářkou“. Už
uvítání krásnou básní Františka Novotného o „Adventním
věnci“, úvodní slova p. uč. ze ZUŠ Fialy a dvou malých
žáčků trumpetistů, V. Hubky a V. Troutnara bylo velice
dojemné. Při brumendu koledy „ Tichá noc“, kterou
doprovázel na kytaru p. uč., ukápla nejedna slzička...
Vrátili jsme se opět do mládí, zimních obrázků p. Josefa
Lady. Paní autorka ve svém vyprávění byla velice vstřícná,
upřímná. Potěšilo i přečtení ze stati, kterou v osobním
rozhovoru sepsala s naší rodačkou, profesí také farářkou, pí.
L. Řehákovou - Kukutzkovou. A tak se vzpomínalo na
jejich rodinu, na Polici nad Metují a její krásné okolí.
Vroucně žádala, abychom si vážili té krásy kolem nás.
Sama je tímto krajem, lidmi a svými „ovečkami“ ve
Studnici, kde má svoji farnost, okouzlena.
Věřím, že tento hezký večer navodil krásnou atmosféru
v duši, do svých domovů jsme se rozcházeli šťastni, bylo
o čem vyprávět, na co vzpomínat.
Vám, kdo jste se podíleli na přípravě mnohokrát děkuji
za nás za všechny a přeji krásné, poklidné svátky, a budu
se těšit na další Černé hodinky v roce, na jehož prahu
stojíme.
Hana Krejčová

O mé návštěvě na jednom
„vejměnku“
Jedno ošklivé listopadové odpoledne jsem se vydal na
Hony navštívit nejstaršího občana našeho města pana
Františka Klimeše. Letos oslavil 101. narozeniny. Žije v
domku na kraji lesa a nepřetržité proudy aut po silnici vidí z

dálky z okna svého „vejměnku“, jak sám říká. Narodil se ve
stejném roce jako moje matka. Byla taky malá a tak ráda s
ním tancovala. Neviděl jsem ho řadu let.
Z doby svého pěkovského dětství si ho pamatuji, že
jezdil každý den k večeru kolem našich na kole domů z
práce. Pěkov má pět kopečků a tak musel pokaždé z kola
slézt a jít pěšky. Byl zaměstnaný jako zedník u správy lesů.
Na kole jezdil rád, i na delší výlety, například do Vambeřic
nebo do Ratibořic. Pak si ho pamatuji jako klarinetistu.
Dlouhá léta hrával v pěkovských muzikách na bálech a
různých tancovačkách. V téhle souvislosti mě napadlo se ho
zeptat, jak se vyrovnával s alkoholem, což bylo a je u
muzikantů běžné. Řekl, že prostředí nebylo zrovna
prospěšné zdraví, ale že sám nekouřil a matka mu od mládí
nakazovala, aby se vyhýbal pití a kartám, což si celý život
pamatoval. Po skončení zábav odcházel domů, neměl rád
celonoční vysedávání a vyhrávání.
Ptal jsem se, jestli někdy měl nějaké zdravotní potíže.
Viděl jsem, že mně přišel otevřít venkovní dveře a nějaké
potíže jsem u něj neviděl, i když za dveřmi stály podpůrné
hole. Má stále obdivuhodnou paměť, kterou mu závidím.
Hovoří plynule bez nějakých dlouhých „vzpomínacích“
pauz. Nejvíc ho trápí oči, že nemůže číst. Rád čítával
historické romány a cestopisy. V poslední době mu čte
dcera, která se o něj stará. Naposledy četla od Jiráska F.L.
Věka. Na televizi se nedívá, ale uši mu slouží dobře. Svůj
dlouhý věk nezdědil po rodičích. Otec mu zemřel brzy a
matka v 78 letech. Určitě mu prospěla rozumná strava.
Základem byl a je doposud chleba, brambory, kyselo,
knedlíky s vejci a hlavně polívky.
Byl taky ve nemocnici. Jeden čas měl ztrátu krvinek a
pobyl si v hradecké nemocnici, kde dostával nějaké
holandské injekce. Ležel i v broumovské. Na pokoji s ním
byli dva strejci a doktor jim přikázal, aby běhali. Opravdu
běhali, on jako nejmenší byl poslední. Ženský se jim smály,
že jsou jako tři králové. Naříká si, že špatně spí, jen dvě
hodiny k ránu a práškům se vyhýbá.
Mluvili jsme o řadě věcí, například o tom, že po odsunu
Němců pomáhal střídajícím se předsedům národního
výboru vyřizovat úřední záležitosti. Přitom jsem zvlášť
obdivoval, jak si pamatuje různé dávné události a osoby.
Přiznávám, že jsem šel na tuhle návštěvu s trochou
obav, jak bude probíhat. Doposud jsem nikdy nemluvil se
stoletým člověkem. V televizi vídám, že za nimi přicházejí
o narozeninách návštěvy s blahopřáním a staří lidé mají
většinou problémy s komunikací, někteří nevidí, neslyší a
těžko mluví. Tahle návštěva pana Klimeše byla velice
příjemná, řekl bych pohodová. Pozval mě, abych přišel na
jaře a já jsem slíbil, že se určitě zastavím.
F. Vacek 8.11.2004

Silvestrovskej vejšlap
Klub přátel turistiky TJ Spartak a město Police nad
Metují, srdečně zvou polickou veřejnost na Silvestrovskej
vejšlap okolo Čertovy skály. Sedmý ročník se opět koná
poslední prosincový den, tedy na Silvestra.
Každý odstartuje po obědě z místa svého bydliště tak,
aby byl u Čertovy skály mezi 13 a 15. hodinou. Vítat Vás
bude samotný pekelník SARKA FARKA a jeho věrní
pekelníci. Zároveň se bude podávat pro dospělé „Čertův
šleh“ a pro děti bude něco na zub. Každý účastník
(blátošlap) obdrží pohled s potvrzením o účasti. Poté může
jít klidně vítat nový rok, protože pod radnicí se letos razítka

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

16
dávat nebudou. Ty bude dávat pouze SARKA FARKA a
jeho pekelníci.
ps

Ivanka slaví významné
životní jubileum
Jak to jen napsat a jak to jen říci. Je to těžké, protože to
je k neuvěření. Naše drahá kolegyně, naše chůva, která
polovinu současného souboru DS Kolár Police nad Metují
vozila v kočárku a hlídala nás, se dožívá 60 let. Ano,
jubilea se dožívá ta Ivana, která jako jedna z mála ze
starších ochotníků v Polici nad Metují se nebála a po roce
1989 pomohla tehdy mladým nadšencům, kteří se pokusili
obnovit činnost divadelního souboru DS Kolár Police nad
Metují. Pomohla nejen radou, ale hlavně tím, že svým
elánem a výborným hereckým projevem pomohla na svět
Revizorovi. Tehdy většina začínajících ochotníků opravdu
nevědělo, co obnáší divadlo. Jen mělo ohromnou chuť to
zkusit. No a tito elévové věděli, že Ivanka, která si zahrála
Hejtmanku, poradí, vynadá, ale hlavně vždy pomůže.
Nakonec se dočkala velké odměny. Revizor se dostal až na
Národní ochotnickou divadelní přehlídku do Třebíče, kde
Ivanka obdržela ocenění za svůj skvělý herecký výkon.
Hejtmanku prostě zahrála parádně.
Tento skvělý začátek naštěstí neznamenal
konec
spolupráce. Následovaly Hrátky s čertem. V této hře si
Ivana zahrála čerta. Byla opět báječná. Nevadila jí ani
menší role komorné v Mnoho povyku pro nic. Zážitek pro
diváky připravila ve hře Ženitba, ve které si zahrála
dohazovačku Teklu. Za tuto roli získala ocenění na Krajské
divadelní přehlídce v Červeném Kostelci. Snad právě tam
poprvé zaznělo z úst prof. Císaře: „… porota uděluje cenu
za krásné brutální herectví Ivaně Richterové…“ Jo, jo. Je to
tak. Ivana je svá, pravdivá, nejen na jevišti, ale i
v opravdovém životě. To nakonec potvrdila i v roli Sandry
v Truchlících pozůstalých. Asi už nikoho nepřekvapí, když
se napíše, že i za tuto roli převzala do svých rukou další
ocenění.
Víte, o Ivance by se toho dalo napsat hodně. Například,
že divadlu propadla již jako malé robě. Vždyť ona na
jevišti vlastně vyrůstala. Její rodiče měli hospodu s
divadelním sálem. Dodnes ráda vzpomíná na herecké
celebrity, které tehdy v „rodném“ divadle hrály. Bohužel,
osud tomu chtěl, že Richterovo divadlo pohltili
komunisti… Nebo to, že má ráda klasické ruské kusy. Asi
nebudeme daleko od pravdy, když ji nazveme „rusofilkou“.
Je to zážitek, když v divadelním klubu u vínečka recituje a
zpívá v ruském jazyce. To si člověk díky neustálému
smíchu krásně upevňuje své zdraví. Ivanka má jeden krásný
dar, který jí někdy asi komplikuje život, ale nám tím hrozně
pomáhá. Neumí říci ne! A tak když jí náš režisér Jára
Souček (kterého k herectví přivedla a vychovala) poprosí,
zda by nesledovala text v Námluvách, neodmítne. Stejné a
nebo podobné zkušenosti mají další členové souboru, kteří
se pokusili o své pojetí divadla. Pomohla, poradila,
zorganizovala. Ivana prostě divadlem a kulturou žije.
Zapomenout se nesmí ani na skutečnost, že se věnovala
dětem. Z této práce vyrostlo několik velmi dobrých herců
a hereček. Věříme, že podobně Ivanu znají nejen naši
poličtí ochotničtí předchůdci (sehrála s nimi výborná
představení), ale i divadelníci z Hronova (se kterými hrála
a hraje) a celá ochotnická divadelní společnost. Kdo z nás
se s ní nesetkal na Jiráskově Hronově jako s hlavní

organizátorskou a pořadatelskou duší celé přehlídky?
Takových se najde asi málo.
Pravda je taková, že se s ní život moc nemazlil a
nemazlí. Ovšem Ivanka naplňuje slogan „mám se blbě, ale
snáším to dobře“ na sto procent. Dá se říci, že žije stále
naplno a přitom je úžasně skromná. Její duševní svěžest,
mladost a odhodlanost je obdivuhodná.
Proto, Ivanko, do dalších let Tvého smysluplného
života, zlom vaz.
DS Kolár Police nad Metují
… a vem Tě čert.
Vedení města

A mám to zadarmo
Je sobota večer. Děti odešly bez odmlouvání po
Večerníčku spát a nás dospělé čeká příjemný večer u
televize. Ještě poslední přípravy a pak hup do křesla
sledovat od 20-ti hodin oblíbený pořad.
Večerní siesta začala, když vtom se do vysílání začínají
ozývat podivné dunivé zvuky. Chvíli nasloucháme a
hledáme jejich zdroj. Po ztišení televize je to již naprosto
jasné. Zachytili jsme cizí vysílání, které se k nám line
z petrovického údolí. Frekvence zvuků se chvílemi
zpomaluje a ztišuje, aby v další chvíli opět nabrala na
intenzitě. Protože však zvuky DUC DUC DUC nehodlají
ztichnout, nezbývá nám nic jiného než přidat televizoru na
hlasitosti, znovu se usadit k pořadu a „rytmus“ prostě
ignorovat.
Je po dvaadvacáté hodině, hodině klidu, a my také
očekáváme uklidnění na druhé straně údolí. Ale to jsme se
velice zmýlili. V nočním tichu jsou zvuky ještě mnohem
zřetelnější.
Jenom si v duchu říkáme: „Jen ať to nevzbudí děti.“
Máme však smůlu. Během chvilky je vzhůru mladší syn,
který svou nelibost dává výrazně najevo a probuzení starší
dcery na sebe nenechává dlouho čekat. Po uklidňování jsou
opět obě děti v říši snů, ale chci Vám říct, že ne na dlouho a
během této noci byly vzhůru třikrát.
Můžeme se jenom uklidňovat, že nastává zimní období,
které nedovolí na straně vysílající ani přijímající otevřít
okna, protože pak bychom si užívali mnohem víc.
Nevím jak vysoké je v tomto zařízení vstupné, ale já
mohu s jistotou zvolat okřídlené úsloví. „A mám to
ZADARMO!!!!“
Už s netrpělivostí očekáváme další sobotu. Nevím jak
těch sedm dní vydržíme.
Krtičkovi, Radešov

Poličtí benjaminci a opět
Concerto Bohemia
V sobotu 20. listopadu tr. se ve Velkém sále pražského
paláce Žofín konal koncert vítězů 13. ročníku rozhlasové
soutěže žákovských a studentských orchestrů CONCERTO
BOHEMIA 2004.
Neuvěřitelné? Poličtí žáci Základní umělecké školy byli
opět při tom. V přísné anonymní soutěži souborů z celé
České republiky znovu obstáli a zvítězili. Událost bez
komentáře!
Opět spolu s polickými občany, rodiči účinkujících,
pány starostou, ředitelem ZUŠ a jeho kolegy jsme měli čest
a potěšení účastnit se jedinečné akce v krásné žofínské
atmosféře.
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Koncertní přehlídku zahájil Žesťový soubor Pražské
konzervatoře pod vedením prof. Bedřicha Tylšara,
známého z bratrského dua našich nejlepších hráčů na lesní
roh. Zahráli Trumpetové preludium Jeremiaha Clarkeho –
melodie, která nám zněla v různě pohnutých dobách při
většinou napínavém poslechu londýnského vysílání BBC.
Loňské polické Archi piccoli vystřídal tentokrát
pětadvacetičlenný Dětský komorní orchestr ZUŠ Police
nad Metují pod vedením paní Michaely Michalové. Ve
Vivaldiho Concerto grosso d moll č. 11 op.3 nejprve v části
Largo e spiccato smyčcový soubor decentně doprovázel
vysoce kultivovanou hru Aničky Skálové, aby v Allegru
v plné síle rozezněl všechny své struny. Paráda!
Poté Flétnový soubor Sarabanda ZUŠ Rychnov nad
Kněžnou – opět soubor z východu Čech – zahrál Triovou
sonátu F dur č. 5 Williama Corbetta a výběr tří z Dvanácti
tanců André Danicana-Philidora (Avignonské boureé –
Pavana ke svatbě krále Ludvíka XIII. – Jezdecký balet).
Libý poslech fléten všech možných velikostí a tónových
rozsahů vystřídal Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov s třemi
větami Händelova Concerta grossa I.
Trochu jiný žánr spustil Taneční orchestr ZUŠ
Chrudim v bigbandovém obsazení, nejprve skladbu Jana
Hammera: Docela všední obyčejný den. K této skladbě
moje osobní poznámka: hned s úvodními takty se mi
vybavila skladatelova matka, dodnes „jamující“ džezová
zpěvačka, Vlasta Průchová, a taktéž jeho otec, někdejší
zdatný kardiolog a slavný džezmen – vynikající hráč na
basu a vibrafon. Jeho někdejší jam – sessions s muzikanty
jako Krautgartner s klarinetem, Velebný s vibrafonem,
trumpetisty Jelínkem či Kubernátem, kytaristou Tomkem a
na bicí Pepa Poslední – to byly pro nás mladé koncem 40. a
počátkem 50. let, kdy této hudbě pšenka nekvetla, obrovské
zážitky. Malého Jeníka Hammera jsem tehdy potkal
s maminkou v chrámu Panny Marie Sněžné klečící a
pokorně se modlící. Měl jsem sám tehdy těžké chvíle.
Druhou skladbou chrudimských mladíků byl rovněž můj
oblíbený černý vévoda, Duke Ellington: Satin Doll.
Džezový žánr, dokonale stylově zahraný, vystřídal opět
Antonio Vivaldi: Koncert pro čtvery housle a orchestr h
moll op. 3 č.10, 1. Allegro Opavského studentského
orchestru ZUŠ Václava Kálika. Čtyři mladičké grácie,
doprovázené dalšími smyčci předvedly brilantní houslový
výkon. Uchu velmi lahodilo.
Tylšarův Žesťový soubor Pražské konzervatoře jako
absolutní vítěz soutěže uzavřel první část koncertu výběrem
z baletní suity Igora Stravinského Petrušky.
Zahraničním hostem byl tentokrát Symfonický orchestr
mládeže, Dornbirn, Rakousko. V plném orchestrálním
obsazení provedl excelentně Pochod 1889 Venkovské
intermezzo – Lazebnice z Trouville francouzského
skladatele 20. stoleti, Francise Poulenca.
Dále jsme se zaposlouchali do 1. věty známé Sukovy
Serenády pro smyčcový orchestr Es dur s Malou
přídavkovou suitou Iši Krejčího v perfektním podání
Smyčcového orchestru Pražské konzervatoře pod
vedením prof. F. Pospíšila.
Dechová harmonie Janáčkovy konzervatoře Ostrava
je vskutku obřím dechovým souborem se vším všudy
včetně rozmanitých bicích instrumentů, v jejímž podání
zaznělo Studničkovo Bezkydské nokturno a závěrečná část
Glagolské mše Leoše Janáčka.
Komorní orchestr COMENIUS Gymnázia Jana
Nerudy Praha přednesl Scherzo z Dvořákovy serenády pro

smyčce E dur op. 22 a svižné Finale Koncertu pro smyčce
Nina Roccy.Gymnazisté stejně jako ostatní hráli s plným
nasazením a mladistvým entuziasmem. Přehlídku mladých
muzikantů ukončil opět Žesťový soubor Pražské
konzervatoře Bartókovým Allegro barbaro.
Na závěr zazněla všemi účastníky přehlídkového večera
zahraná studentská hymna Gaudeamus igitur . Vyslechli
jsme ji vstoje a se spontánním potleskem.
Koncert neformálním živým slovem doprovázel Lukáš
Hurník, který si zval na slovíčko zajímavé hosty. Koncert
v přímém přenosu vysílal ČRo 3 – Vltava a ze záznamu
v sobotu 4. prosince ČT2 ve 20 hod.
Pestře sestavený program s výbornou dramaturgií,
pokud tak mohu říci, byl nesmírným potěšením ducha a
vynikající zábavou. I můj sedmiletý vnuk, Ondra, též
začínající liduškář sledoval koncert se zaujetím až do
konce.
Závěrem si dovolím ocitovat slova známého hudebního
moderátora a publicisty, Mgr. Jiřího Vejvody: Tato soutěž
Českého rozhlasu podává zprávu o části české společnosti,
zprávu pozitivní. Rok co rok se z různých koutů naší země
vynoří několik desítek orchestrů mladých, to znamená
několik stovek mladých muzikantů, kteří místo injekční
stříkačky berou do ruky hudební nástroj. Nejenže dobře
hrají. Umí si – jak správně podotýká Ilja Hurník –
naslouchat, vyhovět, ustoupit jeden druhému. A to, co
dokáží, nebude zapomenuto. Jsou tady totiž nahrávky
Českého rozhlasu, které zůstanou jako důkaz, co bylo v naší
době podstatné a co okrajové.
Boža Strauch

"Ať zdraví, štěstí, láska a porozumění Vám zpříjemní
kouzlo Vánoc a provází Vás i v roce 2005."
Mgr. Janeček, Holice

NOVOROČNÍ …

Když měsíc už se přesune
přes půlnoc novoroční,
nevzdychej, chlapče, po luně
a nový život počni.
Tohle si vždy říkávám
v té noci čarodějné.
Když začne rok, ach, jaký klam,
všecko je opět stejné.
A jak jsem žil, tak žiji dál
a předsevzetí zchladne.
Z toho, co jsem si předsevzal,
nic už mne nenapadne …
Jaroslav Seifert

Vlastivě dné okénko
POVÍDÁNÍ O POLICKÉM NÁMĚSTÍ
Pokračování z minulého čísla

(2. část)

Poslední sakrální stavbou na náměstí byl kamenný kříž,
stojící až do roku 1958 před radnicí, zhruba na místě dnešní
informační mapy města. První, ještě dřevěný kříž, zde
postavili jezuité roku 1766 nedaleko odtud, když Polici
navštívili jako biskupští misionáři a podle svého obyčeje jej
zde na památku misie postavili. „Farář tehdejší Kristian
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Horák vykázal mu místo u špitálu panského; ale jezuité
proti vůli jeho, chtíce prý se zalíbiti více městu, dali v noci
(10. září) vykopati dolík a postaviti v něm kříž na rynku
před radnicí proti druhému domu v podsíni [dnes čp. 18].
Kněz Filip Wolf nazval to kouskem jezuitským”… Není
divu, zdejší klášter podobné vizitace viděl nepříliš rád,
protože byly praktickým důsledkem prohraného sporu
břevnovského kláštera o exempci, na základě které opati na
svých panstvích vykonávali téměř všechna biskupská práva
v řízení duchovní správy. Dřevěný misijní kříž byl nahrazen
kamenným 5. října roku 1790. Zhotovil jej kamenický mistr
Josef Herden z Martínkovic u Broumova. Smlouva, sepsaná
22. března toho roku požadovala, aby kříž byl „z dobrého
písčitého kamene”, 9 loket vysoký, na třech stranách
s písmem, a aby s lomem, fůrou, zhotovením a postavením
nepřišel víc než na 40 zlatých. Přišel však na víc, protože
ostatní vedlejší výlohy (jaké však nevíme) se vyšplhaly na
víc než 50 zlatých. Na trnoži kříže s ukřižovaným Kristem
je v reliefu beránek nesoucí kříž, s nápisem »ECCE
AGNUS DEI« („Ejhle beránek Boží”), ve spodním dříku
podstavce je kartuš s nápisem: »CRVX Đ SOLABRER Đ
DICra Đ InqVA Đ IESVS Đ nLVMphaVIT«, na horním
podstavci nápis s chronogramem: »CRVX Đ ChrIstI Đ Dat
Đ aVXILIVM Đ oratIa« (= 1790). Na levé straně horního
podstavce je český nápis: »křIš LIDV WeřICIMV k VctenI
postaWenI«, na pravé straně nápis německý, již velmi
špatně čitelný, pravděpodobně s obdobným významem.
Kříž byl roku 1820, poté co byl z náměstí odstraněn
měšťanský pivovar, přenesen z prostranství před čp. 18 na
své nové místo před radnicí a byl roku 1867 renovován a
vyzlacen spolu s mariánským sloupem, rovněž byl ohrazen
řetězy a roku 1910 zde byl rovněž instalován ozdobný
kovový plot, stejný jako u sloupu P. Marie. Roku 1958
došlo podle návrhu městského stavitele Jaroslava Šlambory
k parkové úpravě středu náměstí; z toho důvodu byl kříž,
který komunistickým pohlavárům určitě kazil výhled
z oken radnice na náměstí (či z prvomájové tribuny),
v polovině října přemístěn ke kostelu a tam kamenickým
mistrem Antonínem Herzogem znovu vztyčen. Je zde
doposud. Měl vlastně obrovské štěstí, že nebyl zlikvidován
jako nedaleká „Julinka”.
Roku 1905 rozhodla městská rada zřídit na náklad města
na náměstí artéský vrt k dosažení pramene s kvalitní vodou
(připomeňme, že skupinový gravitační vodovod
s prameništěm na Boru ještě neexistoval a jeho stavba byla
kolaudačně dokončena až roku 1930 – dnes dost
nepředstavitelná situace!). Celá akce snad byla reflexe na
velkou epidemii tyfu, která v Polici a v okolních vesnicích
řádila koncem roku 1895 a kdy tehdy bylo mnoho
závadných studní (byly velmi často na dvorech domů
v sousedství chlévů) úředně zdravotní komisí uzavřeno. Vrt
hluboký 70 metrů byl dokončen příštího roku a tehdejší
starosta města, továrník Vilém Pelly, dal pak na svůj náklad
(3.200 K) okolí pramene upravit a podstavec
s oboustranným výtokem pramene ozdobit kovovou
plastikou ženy. Studna byla na počest starosty a štědrého
mecenáše, od kterého málokdo odešel s prázdnou,
ozdobena dedikační tabulkou a nazvána „Pramenem
Viléma Pellyho”. Sám Vilém Pelly si pak každé ráno chodil
se džbánem pro vodu z pramene až do konce svého života.
Litinová socha, nazývaná neznámo proč „Julinka”, zde
stála až do roku 1958 jako vzácný doklad uměleckého
slévárenství ze začátku 20. století (snad ze Salmovské
slévárny v Blansku). V červnu roku 1958 došlo již

k zmíněné parkové úpravě a vydláždění středu náměstí a
socha s podstavcem i kruhové oplocení nakonec skončily
ve šrotu. Byla to vítaná příležitost, aby zmizela viditelná
připomínka na továrníka Pellyho a komunističtí dobrovolní
likvidátoři přitom řádili tak zběsile, že jeden z nich při
rozbíjení litinového oplocení přišel dokonce o oko. Celý
pramen se nakonec dočkal úpravy ve formě jakéhosi alpina,
obložen zkamenělými araukarity, dovezenými ze
„zkamenělého lesa“ u Radvanic pod Jestřebími horami.
V této podobě jej známe i v současnosti.
Událostí, které se odehrály na polickém náměstí, bylo
bezpočet. První máj byl v Polici poprvé veřejně slaven roku
1905 a několik dělníků Pellyovy přádelny, kteří bez
řádného ohlášení zaměstnavateli nenastoupili do práce,
tehdy nedobrovolně ukončili svůj pracovní poměr.
Nebudeme si však připomínat jednotlivé ročníky prvních
májů, které se nakonec za komunistické čtyřicetiletky
zvrhly v nedobrovolné, tzv. „existenční pochody“, a kdy
neúčast na těchto oslavách (přísně kontrolovaná!) bývala
důvodem k pracovním represím nebohých úředníčků.
Přesto pár zajímavých událostí, které se na náměstí udály,
vzpomeňme.
Tak například 20. srpna roku 1687 se na náměstí konala
poprava. Tehdejší broumovský kat Christian Wachsmann
(či Axmann?) zde sťal mečem Jana Motyku z Pěkova, za to,
že se při hře v kuželky poněkud rozvášnil a svého
spoluhráče, pěkovského souseda Jiříka Kejdanu ze vzteku
zabil. „Zajímavému“ představení tehdy přihlíželo několik
set domácích i přespolních čumilů a kata musel do Police
přivézt ozbrojený doprovod, protože byly obavy, aby nebyl
cestou přepaden, případně i zabit a poprava tak
znemožněna. Připomeňme, že týž kat Wachsmann udělal
jednu z posledních teček za potlačením selského povstání
na broumovském a polickém panství roku 1680, kdy
29. srpna ukončil na popravišti život třem sedlákům ze
Šonova. Popravy na polickém náměstí však asi příliš časté
nebyly, většinou se exekuce konaly za městem na tzv.
„Zákopanici“ (zahrabávali se zde i sebevrazi), kde stával
výmluvný symbol práva - šibenice. Stavba jedné takové
šibenice se na obecních pastvinách („drahách“) cestou
k Bezděkovu připomíná roku 1583, kdy při její stavbě
mlynáři „protrávili“ 40 grošů, podruhé roku 1684, kdy ji
stavěli tesaři z celého panství, protože měla následovat
poprava a stará šibenice „před mnoha lety sešla a nyní
žádná není a nestojí“. Tehdy „tesaři jak z města, tak
z vesnic byli svoláni a při tlučení na dva bubny, pořádné
sekyry na ramenách majíce, z města k popravnímu místu
mašírovali, za nimi městská mládež, ouřad, rychtář a pak
ostatní lid šel s motykami, rejče a lopaty majíce, dřevo
z obecního lesa bylo přivezeno, a nejprv ouřad, pak jeden
po druhém dřeva se dotknout a do něho tnout musel
sekyrou a pak se zde tesaři nechali při jejich práci, ostatní
odešli do města. Postavena šibenice, kterou sousedi dnem i
v noci hlídali.“ Jan Lege nám ve své kronice zaznamenal i
zahájení popravy: „Ráno [tj. 31. 12.] byli ti deliquenti
z vězení před dům radní přivedeni, kdež stůl přikrytý
s kobercem stál, při kterém na jedné straně broumovský
úředník stál s se zdejším úředníkem, na druhé straně
městský rychtář se svým mečem a městský písař se
vynacházel. Jak ty deliquenti předvedeni byli, byli od
městského rychtáře tázáni, zdaliž ještě na tom stojí co se
v examenech doznali a dobrovolně vyznali, kteří odpověděli
– ano! Nato byla městskému rychtáři apelační sentence od
úředníka k publicírování dána což se také od městského
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písaře stalo. Nato zlomil městský rychtář v ruce mající
malou hůlku a vhodil na ty deliquenti. Nato začal šatlavský
zvonit a kat broumovský šel s nimi svou cestu na popraviště
a zachoval se jak to ortel sebou přináší.“ Připomeňme si
při této příležitosti, že již od počátku 16. století byla
hlavním a jediným představitelem hrdelní jurisdikce
městská rada, skládající se z konšelů, jmenovaných
vrchností. Při provádění výslechů se městská rada řídila
právními předpisy („Práva městská Království českého“
vydaná roku 1579 Pavlem Kristiánem z Koldína,
prohlášená roku 1580 apelačním soudem za závazná), dále
vrchnostenskými instrukcemi, ale také vlastním uvážením,
takže objektivita celého soudního řízení byla mnohdy
značně pochybná. Důležitou roli hrál v hrdelním soudnictví
rychtář, který v městečku konal policejní službu, zjišťoval a
zajišťoval provinilce, odpovídal za jejich uvěznění a
účastnil se výslechů. Kromě toho byl oprávněn sám soudit
drobné žaloby, urážky na cti apod. Podřízeným rychtáře byl
biřic, který zpravidla zastával i funkci rasa. Jeho úkolem
bylo starat se o vězně, nasazovat jim pouta a trestat je
mrskáním. Nejvzdělanějším činitelem městského soudnictví
byl radní písař, který pravděpodobně aplikoval ustanovení
městského práva na jednotlivé projednávané případy,
přijímal a zapisoval svědectví a formuloval rozsudky.
Nezbytným výkonným článkem hrdelní pravomoci byl kat,
oprávněný provádět regulérní mučení (torturu) a exekuce.
Police kata většinou neměla a obvykle si jej půjčovala
případ od případu z Broumova nebo ze Stárkova. Zdá se
ale, že v Polici těch poprav příliš mnoho asi nebylo, na
rozdíl od Broumova, kde bylo v době od roku 1570 do roku
1625 popraveno 61 osob, a to 18 provazem, 18 mečem, 5
upálením a 5 lámáno kolem. Dokonce roku 1610, kdy byl
odsouzen k oběšení jakýsi Tomáš Nestrkal, nenapravitelný
zloděj koní, byl mu nakonec trest na hrdle odpuštěn a byl
pouze vypovězen z panství.
Celkem nepatrná příčina zavinila velké následky, které
se z větší části odehrály právě na náměstí. Poslyšte, co o
tom vypráví kronikář Kosef Brandejs: „v roce 1864 v
měsíci červenci usnešeno bylo u obecního úřadu, aby do
trhu přijíždějící tkalci s trakařem platili městu z jednoho
trakaru 5 krejcarů poplatku [pozn.: od povozu 10 kr.] co
příspěvek ku vydláždění náměstí. Tehdejší obecní strážník
ustanoven byl, aby onen poplatek každé středy vybíral, což
ale, když jej počal od tkalců vybírati, tu mnozí tkalci jiným
platícím počali domlouvati a zbraňovati poplatek ten
strážníkovi odváděti a zpečovali se i oni také platiti.
Tehdejší obecní strážník Vojtěch Strauch statný člověk byl,
a vysloužilý vojín po mnoho roků u vídeňské policie sloužil
a tudíž v jeho službě dobře obeznalý a zkušený byl, nechtěje
se hned odbýti nechati, ale tkalci podporováni jsouce
plátenickými kupci a od nich navedení, aby se
neopovažovali nic platiti, oni že se jich zastanou. Bylo to
právě ve středu dne 13. července 1864 před početím trhu,
když se scházeli a sjížděli tkalci do města a na náměstí, a tu
při vybírání onoho poplatku jedni tkalci vrhli se na
strážníka Strauchu a jiní zase vtrhli do krámu purkmistra v
čp. 17 Františka Šolce a s hlukem láli, hrozili také
pozdviženýma rukama na purkmistra, až Šolc, nechtěl-li by
se něčeho horšího dočkati, byl nucen z krámu do svého
domu uniknouti a se skrýti. Mezitím časem měl strážník
Strauch co činiti a se brániti s tkadlcima [sic!] u čísla 76 na
jižní straně rynku. Tu když tito viděli a slyšeli, že se u
purkmistra nic nepořídilo, stával se lomoz a nepokoj i
nepořádek větší a větší. Vymlouvání tkalcům neplatilo,

žádné aby se ta věc zticha vyřídila, aby se posečkalo co
purkmistr se s radou města o tom uradí, ani strážník, ani
sám purkmistr že toto usnešení odvolati nemohou bez
svolání městské rady a zastupitelstva města. Tkalci bouřili
čím dál tím více, trh byl přerušen a právě ten den byl velmi
četně navštíven. Křičíce nemotornými hlasy, »my Vám platit
nebudem, a budem!, ale čím!« – hrozíce pěstí a obklopili tu
dům purkmistra a povstalo z toho vzbouření hrozivé. Tu
tehdejší c.k. okresní přednosta Josef Spengler viděl co se
děje, vyslal c.k. četníky a finanční strážníky, aby zjednali
pokoj a pořádek, a v počtu sedm mužů ozbrojených objevilo
se i hnedle na náměstí a počali lid vybízeti k pořádku, ale
vše marné bylo, tkalci byli velmi rozjitřený, takže se jeden z
nich odvážil finančnímu strážníkovi sáhnouti po zbrani, až
jemu i šavli také zlomil a tu nastala takřka válka
tkalcovská, an velké množství lidu toho dne se sešlo, takže
náměstí téměř naplněné lidmi bylo, obchodníci své krámy
uzavírali obávajíce se před možným pleněním, neb se tkalci
nechtěli ani těch ozbrojených se zbraní báti. Tu aby tomu
konec nějaký učiněn byl, odvážil se sám c.k. okresní
přednosta z kanceláře do náměstí jíti a tam, postaviv se na
stolici, kdež byl četníky chráněn, jal se tu s přívětivou a
velmi vlídnou řečí ku rozjitřenému zástupu mluviti: »Lidé
co si žádáte, utište se a vysvětlete tu věc na úřadě, tu vaši
stížnost přijďte do mé kanceláře mě přednésti a já Vás
milerád vyslyším. Ta věc se dá k dobrému pořádku přivésti
a nehoršete se více.« A pravil dále: »kdo z Vás co má oproti
komu a čemu, vy přijďte ke mně nahoru do kanceláře a já
Vás rád tam vyslyším a věc vyřídím, zdali co proti městu
máte.« Tu nějaká část tkalců poněkud se ztišila, ale jiní
zase hlasitě volali: »Hoďte toho chlapa dolů, co ten nám
má tady v tom co poroučet a rozkazovat!« a opakovali tato
slova, co v hrdle síly měli. A tu odebral se c.k. přednosta
opět do svého kanceláře a množství tkalců hrnulo se za ním
do okresního domu se stížností k slyšení, jenž myslili, že tam
zvítězejí. Tam se nejdříve c.k. přednosta ptal na jména
osob, který co k přednešení mají, a pak i proč a proti čemu
kdo tak nadával. Přihlásilo se jich dvanácte k výslechu,
které byli jednotlivě jeden po druhém vyslýcháni a
protokoly napsány a od každého podpisem potvrzený, a tu
když se vše vyšetřilo, pak poukázáni jsou deset z nich ku
přelíčení do Hradce Králové a označeni jsou tito za
zbůjníky a veřejné povstalce a rušitele pokoje u
c.k. krajského soudu krajského, totiž: Antonín John z
Bezděkova, Wácslav Bittnar z Machova, Franc Bittnar z
Nízkosrbský, František Dostál ze Lhoty, Wácslav Zítka z
Bělýho, Josef Borna z Bezděkova, František Seifert z
Petrovic, Václav Foglar z Machova, Josef Kaválek z
Rokytníka a František Plný z Bezděkova. Tento proces trval
u vyšetřování celého půl roku, a potomej závěrečné
přelíčení zkrze pět dnů po sobě běžících. Obžalovaní majíce
svého tam obhájce, dr. advocata, u kterého orodoval
královéhradecký též dr. lékař František Krunka, rodák
bezděkovský, který jim též sebou ještě zprostředkovatelem u
jejich obhájce s přímluvou, což je také sebou i moc peněz
stálo. Z nich pak to odpykalo osm osob s vězením v Hradci
Králové a sice: Antonín John z Bezděkova 2 měsíce, Josef
Kaválek z Rokytníka 8 dnů, Wácslav Bittnar 14 dnů,
Wácslav Zítka z Bělýho 1 měsíc, Josef Borna z Bezděkova
14 dnů, František Dostál ze Lhoty 14 dnů, František Seifert
z Petrovic 14 dnů a František Plný z Bezděkova 14 dnů, tito
všecky odpykali trest v krajském vězení v Hradci Králové.
Vojtěch Strauch co obecní strážník po všech 5 dní musel u
přelíčení svědkem státi. Jeho manželka také toho
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nepokojného dne velkých starostí doma poměla, nevěděla
co vše se může s jejím manželem státi, byla ona právě co
šestinedělka na lůžku upoutána a lidé ji zlé o muži zprávy
dávali, že ji snad ani zdráv více domů nepřijde.“ Obecní
policajt a místní holič Vojtěch Strauch, který bydlel v
čp. 30 v Hořejší (Tomkově) ulici však všechno šťastně
přežil a zemřel až v 75 letech, roku 1902. Hůře dopadli
potrestaní tkalci, kterým ta „tkalcovská válka“ přišla hodně
draho, protože cesty k soudu do Hradce a pak vězení
znamenaly citelnou absenci jediného živitele často četné
rodiny. Purkmistr a kupec s osadnickým zbožím František
Šolc (v čp. 17 – dnes je zde knihkupectví), který byl
posledním purkmistrem regulovaného magistrátu (od
r. 1840) a prvním purkmistrem, zvoleným podle nového
obecního zřízení (od r. 1850) a byl představeným obce po
dlouhých 24 let, „po této affeře zřekl se více
purkmistrovství“.
Veselejší události než popravě roku 1687 či strkanici v
roce 1864 přihlíželi poličtí sousedé roku 1878. Jak nám
zaznamenal přímý svědek této doposud nezvyklé události,
kronikář Josef Brandejs: „zkoušel a ukazoval v hostinci
U zeleného stromu (čp. 75) Josef Bernhard, syn tehdejšího
Christiana Bernharda, hostinského téhož hostince co
gymnaziální profesor první elektrické osvětlení náměstí
polického z prvního poschodí okna elektrickou lampou dle
soustavy Křižíkovy z Prahy zřízené a s uhelnou svíčkou od
něho vynalezenou. Světlo bylo barvy jak při jasném ouplňku
měsíce, jasné, ale bledé. Tato jedna svítilna osvětlovala
celé náměstí až do ulic jako denní světlo. K tomuto
provedení měl zapůjčený pární stroj od zámečníka
Ferdinanda Hitschfelda, který postaven byl vzadu na dvoře
hostince, odkudž byl osvětlovací elektrický stroj
[pozn.: dynamo] hnaný a drát od téhož pak do domu oknem
vedený ku svítilně na náměstí čelící. Police viděla roku
1878 první elektrické světlo od gymnaziálního profesora,
rodáka polického…
Pokračování v příštím čísle…
Miroslav Pichl

Lyžařský ples …
… úspěch před sezónou
Čas nezadržitelně běží a my již můžeme pouze
vzpomínat na první polický ples letošní sezóny – Ples
lyžařů. Není zde na místě nějaké vychvalování
a
nafukování se pýchou, nepřísluší mě ples hodnotit, to je
záležitostí Vás, kteří jste se plesu zúčastnili a snad se i
dobře bavili. Ale soudě především podle Vašich ohlasů
můžeme konstatovat, že se i tento ples připojil k těm
předcházejícím a skončil velkým úspěchem. Opět
vyprodaný sál již mnoho dní předem, přeplněné autobusy,
„fronty“ u vchodu, baru, spousta známých tváří… prostě
300 lidiček tančících, bavících se a velmi spokojených.
Nejbohatší tombola historie - 505 cen, dobré jídlo a pití, od
20.00 do 3.30 hod. plný parket tanečníků, kterým opět hrála
vynikající kapela MaxiBend z Týniště nad Orlicí. Zde jsme
měli opravdu šťastnou ruku, protože ze všech stran bylo
celý večer slyšet chválu, nadšení a jejich výkony byly po
zásluze odměňovány silným potleskem. Živá muzika je
prostě živá muzika. Tak takový byl IX. Ples lyžařů.
A za tohle vše patří dík všem, kteří se podíleli na
přípravě plesu a poté „likvidaci následků“, následně Vám
všem, kteří jste svou účastí podpořili lyžařský oddíl, dobře
se bavili a protancovali střevíce, mnoha a mnoha

sponzorům, bez nichž se takovéto podniky nedají
uskutečnit – a bylo jich tolik, že by se sem nevešli a jsou
tedy uvedeni a je jim zvlášť poděkováno v lyžařské skříňce
na Komenského náměstí, poděkování patří též kapele
MaxiBend, paní Mileně Řehůřkové a obsluhujícím
v restauraci Obecní dům díky nimž bylo občerstvení opět
velmi kvalitní a na úrovni, panu Dostálovi, řidiči plesového
expresu za ochotu a trpělivost, a obci Machov za poskytnutí
plesového „azylu“ (zde se naskýtá otázka „Na jak dlouho
ještě?“, ale to je předmětem jiných dlouhých diskusí, pozn.
autora).

Vám všem tedy ještě jednou velké díky, krásné prožití
svátků a úspěšný vstup do nového roku a těším se na
setkání s Vámi v běžecké stopě a dalších akcích pořádaných
lyžařským oddílem.
Jirka Beran ml.
ředitel plesu

Advent a doba vánoční
Ani jsme se nenadáli a máme tu
opět měsíc prosinec a tedy poslední
měsíc kalendářního roku.
V církvi je to naopak první
měsíc nového liturgického roku.
Tradičně už od 12. století začíná
liturgický rok vždy dobou adventní,
a to první nedělí adventní. Podobně jako velikonoční svátky
mají svou přípravnou (postní) dobu, tak i Vánoce dostaly
svoji přípravnou (adventní) dobu. Víte co znamená slovo
advent? Slovo advent znamená „příchod“ a pochází z
latinského slova adventu. Je to tedy doba příchodu, a to
příchodu dlouho očekávaného Spasitele světa - Božího syna
Ježíše Krista. Doba adventní je krásné období přípravy na
ještě krásnější dobu vánoční, období očekávání, těšení 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, kdy oslavujeme jeho první příchod na svět,
když se naplnil čas, a to v podobě malého dítěte, v Judském
městečku Betlém a zároveň je to doba, v níž vedeni touto
vzpomínkou, směřujeme v myšlenkách k očekávání
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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. Je symbolem vítězství a
královské důstojnosti a je tedy holdem tomu, který se sice
narodil v chudých poměrech, ale přichází jako vítěz a král.
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“ a který rozptyluje temnotu a strach, nabízí
lásku, radost, pokoj a spásu, tedy život a touží přijít do
srdce každého člověka. Adventní doba je velikou
příležitostí a nabídkou k vnitřní obnově, otevření srdce a
návratu k Pánu dějin, k Bohu, ale také příležitostí ke konání
dobra. Po období adventní přípravy pak přichází doby
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 nebo
odnesl. Je na nás, 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, to zatím nevíme. Víme jen, jaký bychom si ho
přáli mít, zatím má podobu
našich představ a plánů.
Očekávejme věci a události příští s pokorou, s pokojem v
srdci, s nadějí a v pravdě.
V adventní době budou bohoslužby v našem kostele jako
obvykle:
- mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu od
8.00 hod.,
- mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a v
neděli od 8.00 hod.
Páteční mše svaté, tzv. rorátní, jsou určené především pro
děti.
V době vánoční pak budou bohoslužby takto:
24.12. mše sv. od 8.00 hod.
25.12. 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 hod.
27.12. Svátek sv. Jana - mše sv. od 17.00 hod.
28.12. Svátek sv. Mláďátek - mše sv. od 17.00 hod.
29.12. Svátek Svaté Rodiny - mše sv. od 8.00 hod.
31.12. mše svatá na poděkování za rok 2004 - od 17.00 hod.
1.1. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
- mše sv. od 17.00 hod.
6.1. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
- mše sv. od 17.00 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami

Tak jako každý rok, bude i letos v našem farním kostele
vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. V
týdnu od 20. do 22. prosince 2004 budou mít možnost
návštěvy kostela a prohlídky betléma mateřské školky a
základní školy. V době od 25. prosincedo 2. února pak bude
betlém přístupný pro všechny zájemce. O svátcích 25. a 26.
prosince a 1.ledna bude volně přístupný v dopoledních i
odpoledních hodinách. V ostatních dnech pak bude
přístupný v době bohoslužeb. Mimo tento čas je také možná
individuální návštěva a prohlídka, a to po domluvě s
knězem.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
5. prosince
6. prosince
8. prosince
12. prosince
13. prosince
19. prosince
25. prosince
26. prosince
27. prosince
28. prosince
1. ledna
2. ledna
6. ledna
11. ledna

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

„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.“ Lukáš 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.
J.T.

INFORMACE Z NÁBOŽENSKÉ OBCE

Církve československé husitské v Polici nad Metují
V této době probíhá adventní čas doba rozjímání a
očisty ducha, blíží se Vánoce svátky klidu a míru. Zveme
srdečně všechny sestry a bratry CČSH v Polici nad Metují
včetně spádových obcí na P ů l n o č n í b o h o s l u ž b u
na Štědrý den v pátek 24. prosince 2004 ve 22 hodin do
sboru APOŠTOLA PAVLA V Polici nad Metují.
Vánoční koledy a Vánoční zamyšlení Vás potěší, dodají
klidu a pohody.
Sváteční vánoční bohoslužba se uskuteční Na Boží hod
vánoční v sobotu 25. prosince v 8,15 hodin
s
poděkováním za celoroční Boží ochranu a pomoc.
NOVÝ ROK přivítáme bohoslužbou v neděli dne
2. ledna 2005 v 8,15 hodin a poprosíme do dalšího života o
Boží požehnání nás všech i naší církvi CČSH.
P o d ě k o v á n í:
Děkujeme všem sestrám a bratrům Církve
československé husitské, všem občanům města Police nad
Metují a spádových obcí, všem funkcionářům našeho města
za přízeň naší církvi a přejeme jim do NOVÉHO ROKU
2005 - hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů, ale i
rodinné pohody, splnění jejich přání a k tomu všemu ze
srdce HODNĚ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.
Stanislav Švarc, farář CČSH, Police nad Metují
Jaromír Novák, předseda rady starších, Police nad Metují
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Městská policie informuje
Poslední měsíc v roce je tady….čas Vánoc….
Náš psí útulek měl v měsíci listopadu napilno.Čuvač,
který se zaběhl až z polského Pasterkova. Německý ovčák,
který nepatří nikomu a budeme ho muset odvézt do
útulku…
Dva lovečtí psi, kteří si trochu prodloužili lov. Vrátili se
však oba zpět ke svým pánům.
Je hezké, když si čas od času někdo vzpomene na
opuštěná zvířata, a tak se patří poděkovat paní Jelínkové a
panu Fulkovi, oba jsou z Bukovice, kteří nám přinesli pro
pejsky něco dobrého. Dík patří i naší paní Borůvkové,
píšeme naší, protože si bez ní náš útulek lze jen těžko
představit.
V polovině měsíce jsme se zúčastnili v hasičárně besedy
s našimi seniory. Těší nás, že spousta z nich má zájem o
naši práci. Bylo to, myslíme, hezké povídání a tak se rádi,
pokud bude příležitost, mezi ně půjdeme podívat zas.
V tomto čase bývá zvykem bilancovat dobu předešlou,
rok co odchází.
My nebudeme dnes počítat přestupky, to ne, pro
statistiky je místo jinde.
My bychom chtěli poděkovat dnes všem, kteří vědí, kde
začíná právo toho druhého a respektují jej, všem, kteří
dovedou pomoci a nepotřebují k tomu pompézní reklamy a
dělají to tak nějak samozřejmě.
Vánoce jsou časem vzpomínek pro ty starší, časem
očekávání pro ty nejmenší a tak si je všichni užijte hezky.
Buďte šťastní a spokojení.
Rok, který pomalu stojí za dveřmi, ať je pro Vás rokem,
který Vám bude všem nakloněn a dny, které v sobě nese, ať
jsou protkané zlatými nitkami každodenní radosti….
Mějte se moc hezky a buďte na sebe hodní.
Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin. Případně
si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy, prostě vše, co doma nepotřebujete.

MP

Dvojice Tauc – Čermák
vítězná v turnaji mistříčků.

Originální systém nasazení a pohodový průběh - takový
byl letošní ročník. Odhodlání a víra ve vítězství nakonec
slavila úspěch jen u jednoho z deseti přihlášených
tenisových párů.
A nutno objektivně přiznat, že zaslouženě. Jirka
s Jardou předváděli po celý den vyrovnaný a nejlepší tenis
letos. Noční finále bylo už pouhou třešinkou na jejich
letošním triumfu.
10. místo – Hauschková – Jansová … kdyby se na
turnaji dávala cena sympatií, měly by ji „reprezentantky
kanceláře starosty“ jistou. Zaslouží si obdiv a uznání za

odvahu a snahu a i když nepoznaly radost z vítězství, jejich
výkonnost v průběhu turnaje rostla a věřím, že příště –že
příště už budou vítěznou dvojkou…
9. místo – J.Seidlman – O. Seidlman … také tato
dvojice se sehrávala až na hřišti a to bylo znát hlavně
v úvodu turnaje. Líný tenis má svá pravidla a záludnosti a „
Sádloši“ je postupně odkrývali. Kdyby trval turnaj o něco
déle, jejich výsledky by byly jistě výrazně lepší. I tak –
příjemné sportovní i společenské oživení turnaje. Jako
jediní odměnili své soupeře cenou po hře.
8. místo – Semirád – Homolka … Karel to nerad slyší,
ale seniorská dvojice turnaje! I tak zkušenosti tenisových
matadorů nadělaly řadě soupeřů značné problémy. Možná
ani tady výsledek neodpovídá předváděné hře, ale někdo
prostě osmý být musí !
7. místo – Axman – Janda … pohoda a úsměv, to jsou
hlavní znaky této dvojice, která trpělivou a houževnatou
hrou obsadila druhé místo ve skupině. V pavouku pak už na
duo Dolton – Doltonek nebylo sil.
6. místo – Kovář – Jansa … plány této dvojice byly
odvážnější, ale nevyšlo to. Škoda, snad příště. Dodnes
nechápu, jak jsme mohli prohrát s mladým Hoťasem a
Pepínem, když jsme prostě byli lepší !!! ( jistě že gratuluji
a výsledek je jasný )
5. místo – Chocholouš – Pozděna … silná tenisová
dvojka se opakovaně nedostala v tomto turnaji do
finálových pozic. Prostě ten molitaňák je něco jiného než
tenisák. I tak sehráli Doltoni velmi pěkné zápasy, ale na
postup jim ten pověstný poslední krok opět chyběl.
Snad příště…
4. místo – Vlček – Rieger … loňští vítězové byli plni
sebevědomí a odhodlání. Už první porážka ve skupině jim
byla varováním a osudovou ránu do jejich umístění i
sebevědomí jim pak zasadila dvojka Vláďa s Liborem,
která je nepustila dál. I tak zůstávají stále obávanou
tenisovou silou.
3. místo – Hotárek – Martinec … dvě rozlámané
rakety, dopoledne vlající Pepíno – i tak by se dala popsat
tahle dvojka, která však rostla každým zápasem a díky své
bojovnosti a umění to dotáhla až na bednu. Krásná práce
chlapci, už se těšíme na odvetu …!
2. místo – Seidl – Průša … nenápadná ale trvale
výborná dvojka to dotáhla – a zaslouženě – až do finále.
Vláďa s Liborem se prosadili díky úžasné touze po vítězství
a hlavně výbornou hrou. Řada hodnotných skalpů přibyla k
jejich sportovním trofejím. Škoda jen, že jim na noční
finále už nestačily síly – měli toho opravdu odehráno nejvíc
ze všech. Mohl to být zajímavější zápas…
1. místo – Tauc – Čermák … vítězství ve skupině
smrti, půldenní čekání na soupeře do finále a jasné vítězství
v něm, to je stručný popis cesty letošních vítězů na vrchol.
Zasloužené a vybojované vítězství Jirky s Jardou. Gratulace
letošním šampiónům!
Ale počkejte příště ..!
Akce byla zakončena vyhlášením výsledků, předáním
cen a malým společenským posezením…
Petr Jansa
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Radost, klid a pohodu v roce
příštím a také to zdravíčko
Vám všem vinšuje
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SSK PEDRO Police nad Metují

ve spolupráci s Městským úřadem v Polici nad Metují
a za podpory řady místních sponzorů pořádá 4. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

počet hráčů na hřiš ti 3 + 1, počet hráčů v týmu, pohlaví a věk neomezen
turnaj proběhne o víkendu 21. - 23. ledna 2005 v tělocvičně ZŠ
systém turnaje: pátek a sobota – skupiny, neděle – zápasy o umístění
skupiny – nasazení a los
jednotný dres družstva nutný, čísla na nich žádoucí, vybavení vlastní
výklad pravidel obdrží přihlášená družstva před turnajem
putovní pohár místostarostky města pro vítěze a ceny pro družstva i
jednotlivce
rozhodčí – borci z Olomouce
veteránská kategorie je 43,4 let průměrného věku družstva
startovné 550,- Kč na tým – s přihláš kou !!!
( počet družstev omezen )
bufet zajištěn
závěrečný banket pro všechny účastníky

Písemné přihlášky do 30. prosince 2004 na adresu :

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

Akce je určena opravdu všem přátelům pohybu a dobré nálady.
Myslím to upřímně …

Neváhejte, těším se .

Pet r Jans a

Starší žáci vítězně ve florbalu.
Okrskové kolo svedlo do pěkné tělocvičny ve Velkém
Poříčí šest týmů. Kromě domácích se dostavili ještě borci
z Hronova, Náchoda TGM, Červeného Kostelce, Broumova
a Police.
Stále populárnější sport má vskutku solidní základnu
mezi mládeží a je to vidět i na kvalitě hry. Každým rokem
se to více a více blíží opravdovému florbalu a hokejisté
pláčou nad bezkontaktními pravidly.
Letošní polická sestava nevzbuzovala dojem favoritů. O
to radostnější byl pohled na výsledky, ale hlavně na hru
našich kluků. Troufnu si tvrdit, že žádná jiná z přítomných
škol neměla tak vyrovnaný tým a to asi rozhodlo. Kluci
v pěti zápasech nepoznali prohru. Některá vítězství byla
přesvědčivá, některá těsná a se štěstím – ale všechna byla
zasloužená. Ve všech utkáních jsme tahali za delší konec a
šli vítězství vstříc. Kluci hráli nejen technicky, ale i takticky
vskutku solidní florbal. Nebylo slabých míst. Přesto bych
tady rád připomenul vůdčí umění Honzy Průši, který kromě
střeleckého trůnu ( 7 branek ) hrál s přehledem a téměř bez
chyb. S Martinem Tomáškem jim to ladí a je znát
spolupráce ze skrblíkovského týmu. Pět branek si na své
konto připsal i Jakub Vlček, který techniku nahrazuje
obrovským nasazením do hry. Jeho herním protikladem by
mohl být Lukáš Černý, který toho naběhá několikanásobně
méně, ale díky přehledu o hře a solidní technice hole je pro
tým výraznou oporou. Hlava zkrátka někdy šetří nohy…
Pouhé tři branky v pěti utkáních dostal Adam Jirásek.
Někdy mu štěstěna ukázala až příliš svoji přívětivou tvář,
ale na to se historie neptá. Chytal s přehledem a jistotou a i

tím jsme se lišili od některých týmů. Každý je jiný a o to
více potěší, že jako tým to kluci sehráli skvěle. A o tom to
je.
Vítězství v okrskovém kole potěšilo, ale také zavazuje.
Je potřeba zmírnit nadšení a sebevědomí /ale ne zase příliš/
a těšit se na okres. Tam uvidíme, jak na tom v té Polici
vlastně jsme.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem klukům za
předvedenou hru, ale i za velmi solidní chování. Byla to
pohoda až podezřelá. Kluci udělali škole i městu dobrou
práci.
Dík si zaslouží : Adam Jirásek, Jan Průša, Martin
Tomášek, Jakub, Vlček, Michal Křepelka, Leoš Chaloupka,
Lukáš Černý, Jirka Heinzel a Jan Jirman.
Hodně zdaru v okresním finále.
Petr Jansa

TJ Sokol Police nad Metují
informuje
Naše tělocvičná jednota se snaží vyjít vstříc zájmům
svých členů a tak vznikají nové oddíly. V současné době
trénuje několik oddílů florbalu. Žáky vede E. Bukovanová a
oddíl dospělých R. Vaníček. Pracovat začal oddíl
mažoretek, které se scházejí v úterý a ve čtvrtek pod
vedením Gorgánové a R. Vernerové.
Oddíl všestrannosti se pravidelně účastní všech župních
soutěží. Na desetiboji ve Dvoře Králové si 7 závodníků
změřilo své síly a obratnost s ostatními cvičenci Župy
Podkrkonošské Jiráskovy. Diplomy a medaile za 1. místo
ve své kat. získali Martin a Jiří Davidovi. V kategorii III.
starších žákyň se umístila Bára Andělová na 2. místě a
Hedvika Štichová na 5. místě.
Poslední listopadový víkend strávili naši cvičenci v
Praze. I zde byli úspěšní. V Sokole Pražském se konal
Memoriál Ády Hofmana ve volných sestavách na hrazdě a
v prostných. Nejlépe si vedl Martin David, který získal
pěkné 3. místo.
Za největší úspěch považujeme účast našich dvou
mladých gymnastů Michala Davida a Adama Lucoviče,
kteří v přeboru Královéhradeckého kraje ve sport. gymn.
získali 4. a 5. místo a zajistili si účast na přeboru republiky
v Praze.
TJ Sokol

Střední odborné učiliště společného stravování,

TEPLICE NAD METUJÍ,
Střmenské podhradí 21
UČEBNÍ OBORY:
65-52-H/001 Kuchař

STUDIJNÍ OBOR:
65-41-L/504 Společné stravování
65-53-H/001 Číšník – servírka

Od jiných nás odlišuje

Dny otevřených dveří :

- tradice a jméno školy
- každý čtvrtek 8-17 hodin
- dobré postavení na trhu práce
- 22.11. – 26.11. 8-17 hodin
- úspěšnost na soutěžích
- 13.01. – 14.01. 8 -17hodin
- komplexní péče o žáky /DM,ŠJ/ (v sobotu 27.11 a 15.1. 8-13 hodin)

Zveme vás na návštěvu!
Pro předem ohlášené školní skupiny připravíme program a pohoštění.
tel.: 491 581 279
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AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání

všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

informace na tel. čísle: 491 522 877
777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
21. prosinec 2004
23. prosinec 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
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

Kdo naučí podvojné účetnictví ?

Teoreticky i prakticky. Rozdíly mezi jednoduchým a
podvojným účetnictvím. A během roku poskytne
poradenství. Tel.: 491 542 575

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník

Zpracuji daňovou evidenci i podvojné účetnictví,
včetně DPH, daňového přiznání, přehledu na OSSZ,
VZP, silniční daně, vedení mzdové agendy,
zpracování mezd a roční vyúčtování za zaměstnance.
Kontakt: 606 629 878

Zdeněk Kinzl, Všeliby 22
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ
PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ GASTRO, HOTELOVÝ
PROVOZ, PROVOZ CK, PRŮVODCOVSTVÍ
A NÁSTAVEB PRO VYUČENÉ
PŘIJÍMÁME TRVALE.
ROČNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
ANJ, NEJ, RUJ OD 1.9.2004 OTEVŘENA!
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670 , 777 013 554 , 728 256 262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ. TEL.: 491 520 185
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Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích
strojů,kol
Ø broušení nůžek ,nožů,vrtáků a lišt
k rotačním i bubnovým sekačkám
Ø výroba klíčů k zámkům vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle
klíče
Ø cylindrických visacích zámků dle klíče
Ø montáže bezpečnostních zámků a štítů k
vašim dveřím
Prodej šicích strojů Toyota
5 let záruka
již od 3.990,-Kč
Ø obnitkovací stroje od 9.990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov II
( směrem k olivětínské Vebě )
te. 491 52 23 07 / 603 446 466

Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují

vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
sobota

1400
800

2 6 .1 1 . 2 0 0 4 a 1 4 . 1 .2 0 0 5
2 7 .1 1 . 2 0 0 4 a 1 5 . 1 .2 0 0 5

žákům z 9. tříd základní školy nabízíme tyto obory:

STUDIJNÍ OBO RY:
Technické obory:

•
•

Mechanik elektronik
• Mechanik seřizovač
Mechanik strojů a zařízení

Obory služeb:

•
•

Číšník – servírka
Obchodník, obchodnice

•

Kuchař - kuchařka

UČEBNÍ O BORY:
Technické obory:

Obory služeb:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zámečník
• Elektrikář – silnoproud
Obráběč kovů
• Nástrojař
Truhlář – výroba nábytku
Klempíř – strojírenská výroba (autoklempíř)
Mechanik, mechanička elektronických zařízení

Cukrář, cukrářka – výroba
Kuchař, kuchařka – číšník, servírka pro pohostinství
Prodavač, prodavačka – smíšené zboží
Prodavač a výrobce lahůdek
Kadeřník, kadeřnice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
- Centrum odborné přípravy, Hronov, Hostovského 910

kontakt: ' 491 485 048 7 491 482 226
e-mail: skola@sosthronov.cz
www.sosthronov.cz

– 1800
– 1200

Pracoviště:
Telefon:
Adresa:

Nové Město nad Metují
491 470 158
Školní 1377

E–mail:
URL:

info@sossou-nm.cz
http://www.sossou-nm.cz

Nabízí žákům z 9. tříd základních škol tyto studijní a učební obory:

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
OBORY PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY:
Elektrotechnika :
• počítačové řídící systémy
Strojírenství :
• výrobní a informační systémy

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:

• elektrikář ( silnoproud a slaboproud ) • automechanik • nástrojař

Všechny zájemce o výše uvedené obory zveme na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 4.11., 18.11., 9.12.2004 a 13.1.2005
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 4.12.2004 od 9,00 do 12,00 hodin.
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Srdečně Vás zveme do nově otevřené
Restaurace Bonton. Restaurace je otevřena
každý den od 11.00 do 23.00 hodin a nabízí
polední menu za cenu 56,-Kč a dále pak širokou
nabídku minutkových jídel a těstovinových
specialit.
V prvním patře se nachází bar s provozní
dobou od 10.00 do 06.00 hodin. Zde naleznete
příjemné prostředí s širokou nabídkou alko i
nealko nápojů, výběr z více jak 25-ti druhů
značkových vín, velkoplošnou videoprojekci,
šipky, fotbálek, hrací a výherní automaty a
nejpozději od 20.11.2004 hru v kostky s vlastním
jackpotem až 100.000,-Kč. V provozovně Bonton
uvádíme pravidelně každý pátek a sobotu
diskotéky, v přízemí oldies a vzpomínkové hity a
v prvním patře to nejlepší ze současnosti.
Vstupné 50,- Kč a POZOR vstup pouze osobám
starším 18-ti let.
Na vaši návštěvu se těší personál
Restaurace a baru Bonton

Polický měsíčník
vydává město Police nad Metují, IČO 272 949.
Obsah je sestavován z příspěvků občanů - za obsah
článku ručí pisatel. Vychází 1x měsíčně v nákladu 900
ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz.,
www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA
Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 6. ledna 2005.
Distribuce 12. ledna 2005
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