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Tak se nám opět blíží adventní čas

Vánoční strom na polickém náměstí již
zásluhou technických služeb stojí; i s tradičním osvětlením. Zuška instalovala deskový
betlém a akce, které by měly navodit příjemnou předvánoční atmosféru probíhají.
Možná, že mnozí z Vás čekali inovaci ve výzdobě. Nebude. Ne, že bychom nechtěli, ale
prioritu k financování opět dostaly jiné záležitosti. Pro příští rok bychom to rádi změnili. Společností zabývajících se nabídkou,
instalací vánočních výzdob, je dost. Vybírat
je z čeho. My bychom tvář předvánoční Police chtěli měnit spolu s Vámi. Aby korespon-

Vánoční
a novoroční přání

dovala s naším prostředím, myšlením… Do
konce února bychom chtěli dát šanci výtvarnému oboru naší zušky, základní škole,
spolkům, Vám všem. Máte-li návrh, jak by
centrum Police mohlo před Vánocemi roku
2014 vypadat, předejte na moji adresu –
idajenkova@meu-police.cz, nebo v písemné
podobě do sekretariátu radnice pod heslem
Vánoce v Polici 2014. Děkuju všem, kteří se
budou spolupodílet.
Láskyplný závěr roku a naplněný rok
příští přeje

Ida Jenková

PF 2014

Mìsto Police nad Metují

na 6. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2013,
které se koná ve středu
11. prosince 2013
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.

Vánoční strom na polickém náměstí

Nechce se tomu ani věřit, ale začal nám
další Advent. Než si to stihneme přiznat,
budou tu Vánoce. Přeji Vám proto již nyní
klidné prožití adventního času a následně
příjemné prožití Vánoc v kruhu Vašich rodin, či Vašich nejbližších. Přeji Vám všem,
ať jsou ty Vánoce radostné, spokojené a
pokorné, a ať v období před nimi i během
nich neprožíváte zbytečný stres z honby
za materiálním ideálem těchto svátečních
dní…
Do roku 2014 Vám všem přeji hodně
zdraví, hodně odvahy a síly, jakož i nadhled,
které jsou potřebné pro zvládnutí těžkých
chvil, které nám občas přináší život.
V úctě
Jirka Škop, místostarosta

Krásné a klidné Vánoce,
mnoho radosti a štìstí v roce 2014
pøeje

POZVÁNKA

Pro letošní vánoční výzdobu polického
náměstí byl původně vybrán smrk pichlavý
od Nentvichů z Hlavňova. Komplikace s el.
vedením však tento výběr překazila, a tak
byl nakonec vybrán jiný smrk, a to smrk
pichlavý od polické základní školy. Rostl
ve skupině zeleně před tělocvičnou, těsně
před její štítovou stěnou. Svým vzrůstem
by v brzké době mohl narušovat nové zateplení školy a znesnadňoval by údržbu.
Jehličnatých dřevin je v tomto místě dostatek a tak zde nebude příliš chybět. Pokácení,
transport na náměstí, usazení a ozdobení
zajistily již tradičně polické technické služby.
Proč patří strom k symbolům Vánoc?
Možná proto, že propojuje všechny tři části
světa: svými kořeny zasahuje do země, kmen
nese a prostupuje pozemský svět a korunou
je spojen s oblohou, vrůstá a směřuje do
nebe; z jiného pohledu také propojení mezi
Nebem a Zemí; pro jehličnaté stromy je také
charakteristická stále zelená barva, symbolizující věčný život; vedle symbolu života
je v ozdobeném stromu čitelná i symbolika

hojnosti rajského stromu Adama a Evy, kteří
slaví svátek na Štědrý den; strom také jako
zdroj dřeva pro kolébku malého Ježíška i na
kříž dospělého Ježíše, Spasitele světa; osvětlení stromu, kromě symboliky slunovratu může
být také světlem pro lid chodící ve tmě, a hledající cestu k životu.
Zdobení vánočního stromku není v našich zemích příliš starým zvykem, rozšířilo
se k nám počátkem 19. století z Německa. V
Čechách se poprvé vánoční strom rozsvítil
v pražské vile ředitele Stavovského divadla
Jana K. Liebicha roku 1812. Tento zvyk znal
z rodného Bavorska. Zdobení stromečku
se potom začalo objevovat nejdříve u české šlechty, pak asi ve 40. letech 19. století
v měšťanských domech a asi o 20 let později i na českém venkově. O vzniku vánočního
stromku vypovídá stará legenda. Podle ní
opat Kolumbán, který se narodil v 6. století
v Irsku, misionářsky působil v Bretani a Burgunsku. V té době toto území bylo pohanské
a on chtěl obyvatelstvu přiblížit svátek narození Krista. Starobylý jehličnan, který tamní
obyvatelé uctívali o zimním slunovratu jako
svou modlu, nechal ozdobit v den narození Ježíše zapálenými pochodněmi ve tvaru
Kříže. Oslnivá zář prý přilákala spoustu lidí
a Kolumbán jim vyprávěl příběh o narození
malého Ježíška. Snad proto se také jehličnan
stal vánočním stromem. Dříve byla vánočním
stromem hlavně jedle, posléze byla nahrazena smrkem a borovicí. Zvyk stavět rozsvícené
vánoční stromky na veřejných prostranstvích
se ujal po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný strom v Plzni roku 1925. Tato
zvyklost se za první republiky rychle rozšířila
do dalších českých i moravských měst a vesnic a dnes bychom v Čechách asi nenašli místo, kde veřejný vánoční strom nemají.
Rád bych tedy touto cestou popřál celému městu i příležitostným poutníkům, aby
nám tento vánoční strom, společně s betlémem pod jeho korunou, zpříjemnil nadcházející adventní a vánoční čas a nasměroval
nás k tomu, abychom se neminuli s poselstvím Vánoc. Gloria in excelsis Deo. Pokojný
čas adventní a krásné Vánoce přeje.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Scházíme se, abychom nezapomněli

Pietní vzpomínka u příležitosti Dne
veteránů 11. 11. uzavřela naše již tradiční
setkávání na polickém hřbitově, případně
před radnicí na náměstí. Scházíme se s ostrostřelci, členy TS-20 Pláň, členkami komise pro obřady a slavnosti, těmi, kteří cíleně
nebo příležitostně najdou ke krátkému zastavení cestu. Scházíme se, abychom nezapomněli. Abychom vyjádřili úctu.
První březnová sobota patří vždy OGP
a gen. Radeckému. Na začátku května si
připomínáme Den vítězství. Nikdy nezapomeneme na Den vzniku samostatného
československého státu. Oběti všech válek
uctíváme při zmiňovaném Dnu veteránů.
Letos jsem o krátké zamyšlení požádala
slečnu Terezku Šváblovou, oceněnou Nadací Gymnázia Broumov studentkou roku
2013.

Oběti všech válek
- memento pro dnešek

Do okamžiku, kdy mě paní starostka
požádala o tuto řeč, jsem si neuvědomovala,
jak obtížné bude vylíčit můj postoj k obětem
války. Naše generace, ani generace mých
rodičů válku nezažila. A zemřít člověka jsem

díkybohu nikdy neviděla. O čem tedy mluvit?
V dnešní době a v okruhu nás mladých je
válka často zlehčována. Patrně je to zejména
zásluhou námi oblíbených počítačových her
a filmů. Samotné hry na vojáky nebo vojenské
generály vypadají za klávesnicí počítače
tak snadně. A realita? Tu si neumíme
ani představit. Asi poprvé v životě jsem si
uvědomila, co je válka, až při školní exkurzi
v Osvětimi. Tam nám došlo, že před více jak
60 ti lety v Evropě existoval plán, který měl
za cíl vyvraždit celé národy. Najednou jsme si
uvědomili, že existovali lidé, kteří se nevzdali,
bojovali a umírali, hrdinové, kteří obětovali
svůj život, aby se podobné věci jako Osvětim
a válka neopakovaly. Za těmi, jejichž jména
známe, jsou jména, která jsou už dávno
zapomenuta. Tvoří jen ona hrůzná čísla
v učebnicích v kolonce počtu padlých.
Jak tedy jim a dnešním vojákům
poděkovat? Uctivým tichem? Pomníkem?
Nebo se můžeme inspirovat vojenským
lékařem Johnem McCraeem. To on v průběhu
první světové války sepsal báseň o padlých
vojácích, díky které se stal vlčí mák symbolem
dne válečných veteránů.
Až v průběhu psaní této řeči, jsem si
plně uvědomila, jak dobře se máme, a že na
tom mají velkou zásluhu právě ti, co za nás
bojují. Nechť tedy vlčí máky rostou na polích
flanderských a nám zůstane na paměti,
komu máme vzdát dík.
Děkuji
Den české státnosti každoročně „slavíme“ kulturně. Letos koncertem Polického
symfonického orchestru s Dashou v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Každodenní probuzení ve své posteli
s každodenními jistotami nemusí být samozřejmostí. Neškodí si to čas od času uvědomit….

Ida Jenková

Poděkování
neznámému školáčkovi

Do kanceláře
matriky v minulých dnech dorazil
v doprovodu své
maminky školáček,
aby zde odevzdal
nalezený klíč od
osobního auta, který našel před školou.
Prý ví, že se nalezené věci odevzdávají na městském úřadě. Chytrý kluk.
Pointou příběhu je ale to, že po vyhlášení nálezu městským úřadem, přiběhl
nešťastný (v té chvíli vlastně už velmi
šťastný) pán, který pracuje na výměně
oken na základní škole. Klíč od auta mu
vypadl z kapsy montérek. V autě měl
vše potřebné k běžnému životu, protože bydlí až u Pardubic a u nás jen dočasně pracuje. Po zjištění ztráty přeházel
celou hromadu hlíny, přerovnal kupu
materiálu, ale klíč nenašel. A tak si celý
zoufalý zajistil odvoz do Pardubic pro
náhradní klíč, když v tom uslyšel hlášení městského rozhlasu. Jeho radost
z nálezu byla obrovská. Chtěl klučinovi
koupit alespoň čokoládu, bohužel jeho
jméno neznáme. Snad se v tomto článku pozná, nebo ho v něm pozná třeba
maminka, která ho na úřad doprovodila, a udělá mu radost. Opět se ukázalo, jak pro někoho tak obyčejná věc,
může usnadnit život někomu druhému.
A pokud tento článek nedorazí přímo
k němu, ať je alespoň příkladem pro
ostatní. Dobrých příkladů není nikdy
dost. J
Matrika - ztráty a nálezy

Informace o nové povinnosti pro prodejce lihu a lihovin
Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad
tímto informuje o novele zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský
zákon), která nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2013. Text novely byl zveřejněn ve sbírce zákonů v částce 117 pod číslem
309/2013 Sb.
Novela reaguje na známou „lihovou aféru“ z podzimu loňského roku a vychází z nutnosti zavést evidenci všech prodejců lihu a lihovin, kterou dosavadní právní úprava neumožňuje.
Pro všechny osoby, které tyto komodity již prodávají nebo teprve hodlají začít prodávat, bude tedy nově platit povinnost
získat na tuto činnost koncesi.
Podnikatelům, kteří vlastní oprávnění k prodeji lihu či lihovin podle dosud platného znění živnostenského zákona
(např. prodej v rámci volné živnosti, obor Velkoobchod a maloobchod či v rámci řemeslné živnosti Hostinská činnost) je
nově stanoveno přechodné období 6 měsíců ode dne účinnosti
novely (tj. od 17. 10. 2013), po které budou moci využívat dosavadní oprávnění k prodeji. Do 17. 4. 2014 musí tedy nutně
požádat živnostenský úřad o vydání rozhodnutí o udělení koncese, pokud hodlají v prodeji pokračovat. V případě realizace
prodeje kvasného lihu, konzumního lihu či lihovin po tomto
datu bez koncese může být takovému prodejci uložena pokuta
za neoprávněné podnikání v koncesované živnosti, pokud by
byla činnost bez oprávnění provozována ve větším rozsahu,
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může být prodejce dokonce stíhán za neoprávněné podnikání
podle trestního zákoníku.
Městský úřad Náchod dále upozorňuje na zákon
č.353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, který problematiku upřesňuje. Podle tohoto zákona je lihovinou alkoholický nápoj obsahující nejméně 15 %
etanolu, kromě piva a vína. Zákon dále vymezuje místa, kde
lihoviny prodávat nelze (např. na stáncích nesplňujících technické požadavky podle zvláštních právních předpisů, prodej
na tržnicích, tržištích apod.). V zákoně o spotřebních daních je
rovněž vymezeno, kde je možno za určitých podmínek (ohlášení příslušnému celnímu úřadu) lihoviny prodávat i mimo
provozovnu (jde o veřejnosti přístupné sportovní a kulturní
akce, taneční zábavy, diskotéky atd.). Žádost o koncesi podaná
podle Přechodných ustanovení zákona č.309/2013 Sb. nepodléhá správnímu poplatku. Žadatel koncesi obdrží, pokud splní
všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. zejména bezúhonnost) a žádost bude podle příslušných ustanovení živnostenského zákona.
Městský úřad Náchod je připraven poskytnout podnikatelům případné další informace, týkající se aplikace novelizovaného živnostenského zákona v praxi.
Ing. Martin Imlauf
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

K zimní údržbě (a neúdržbě) místních komunikací
Jako každoročně v začátku zimního období přinášíme několik informací ohledně
provádění zimní údržby na území města.

Zimní údržba města neprobíhá (a ani
v minulosti neprobíhala) nikterak živelně,
ale přesně je zajišťována podle předem
schváleného harmonogramu. Tento harmonogram je zakotven v obecně závazném
právním předpisu, kterým je v našem případě Nařízení města Police nad Metují
č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah,
způsob a časové lhůty pro odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací a průjezdních úseků silnic,
a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí (dostupné na www.meu-police.cz). Jelikož je tento dokument předpisem, který má charakter „městského
zákona“, je dobré se s tímto dokumentem
seznámit, neboť jak známo, platí obecná
zásada římského práva: Neznalost práva
škodí a nikoho neomlouvá. V daném případě je třeba mít na paměti, že zde jde
neznalost zejména ke škodě toho, komu
se případně na neudržovaném chodníku stane v průběhu zimy úraz. Jsem
natolik nohama na zemi, že je mi jasné,
že se nikdo nebude pídit textu nařízení
města, proto Vám zde přináším výčet
komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost:

Chodníky, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:

- ul. Na Babí – pravý ve směru na Suchý
Důl, ul. Pod Havlatkou po čp. 337, ul. Soukenická, ul. Na Sibiří – levý od centra, ul.
Pod Klůčkem, ul. Jiráskova, ul. Na Bělidle,
ul. Hvězdecká, ul. Dvořákova, ul. Tomkova,
ul. Zahradní, ul. Na Prádle, ul. U Opatrovny,
Malý Rynk, ul. Gagarinova, ul. Smetanova,
ul. K Drůbežárně, ul. Horní, ul. Mírová, ul.
Dukelská, ul. K Vodojemu – pravý z centra,
ul. Nádražní – levý od Pellyho domu, Malá
Ledhuj, ul. Ostašská – levý z centra, ul.
K Sídlišti – levý z centra, ul. Ostašská mezi
domy, ul. Ke strážnici, chodníky na sídlišti,
ul. Wihanova.

Chodníky, u kterých se nezajišťuje posyp:

- ul. Na Babí, ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, okol Bezděkova parku, ul. Na Sibiři –
pravý od centra, ul. Jiráskova – levá strana
od hřbitova, spojka ul. Nádražní – Masarykovo náměstí, ul. k Vodojemu – levý z centra, ul. Nádražní – pravý od Pellyho domu,
ul. Ostašská – pravý z centra, ul. Fučíkova,
přeložka od Penny Marketu, ul. Žďárská.

Komunikace, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:
- ul. Příčná.

Komunikace, u kterých se nezajišťuje posyp:

- ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, ul. Soukenická - mimo napojení na ulicí Ke Strážnici,
ul. Na Sibiří, ul. Pod Klůčkem, ul. Jiráskova,
ul. Dvořákova, ul. Zahradní, ul. Na Prádle,
ul. U Opatrovny, Malý Rynk - mimo napojení na ulicí Ke Strážnici, ul. Horní, ul. Mírová,
ul. Dukelská, ul. Ke Koupališti, ul. U Damiánky, z Radešova k Zákopanici, ul. V Domkách,
ul. Malá Ledhuj, ul. Fučíkova, ul. Slunečná,
ul. Za pekárnou, parkoviště u škvárovny,
ul. Wihanova, ul. Gagarinova, ul. U Lesovny,
ke Žděřině, Pěkov – Na Drahách, Hony – od
domu č. p. 12 k domu č. p. 18, Hony po hrázi
rybníka, Hlavňov – Malá Strana.
Závěrem tohoto článku si dovolím zdůraznit, že některé z našich komunikací neudržujeme vůbec!!! Toto se pak týká zejména
účelových komunikací a chodníků v našem
vlastnictví (zejména chodníků mimo centrum města, nebo mimo hlavní chodecké
koridory). Důvodem této částečné rezignace na provádění zimní údržby je zejména finanční stránka věci, neboť město plní
řadu zákonných povinností a naplňuje řadu
funkcí (opět na základě zákona), přičemž
na provádění zimní údržby již zbývá v rozpočtu města jenom určitá část finančních
prostředků. Jak na jedné straně nemůže
město vložit všechny finanční prostředky
pouze do investic, a rezignovat na údržbu
města jako takovou, tak na druhé straně nemůže investovat vše do zimní údržby. Vedle
toho by k zajištění zimní údržby bylo potřeba daleko větší personální zajištění, než jakého se nám dostává. Přeci jen, zametením
chodníku nepomáháme jen nám samotným,
ale i městu a všem ostatním, kteří po chodnících chodí.
Jak jsem již uvedl v minulosti, chodníkovou novelou zákona o pozemních komunikacích nedošlo (!) k tomu, že by zákon
přenesl povinnost zimní údržby chodníků
z osoby vlastníka sousední nemovitosti, na
vlastníka pozemní komunikace (chodníku)
– tedy město, ale pouze k přenesení odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku
závady ve schůdnosti chodníku.
Za město mohu říci, že bychom jistě
rádi prováděli takovou zimní údržbu, která
by lépe vyjadřovala pečovatelskou funkci
obce o své území a o určité standardy občanů. Ovšem, jak jsem již uvedl výše, snahy
obcí o zajištění veřejných statků jsou omezené. Pokud se jako obec chceme chovat
jako dobrý hospodář, můžeme zajišťovat
zimní údržbu chodníků v našem městě jen
v omezené míře, a to de facto jen na páteřních chodnících v hlavních pěších dopravních osách města, aby nám v rozpočtu zbyly prostředky na údržbu těchto chodníků
v letních měsících, potažmo na postupném
částečném vylepšování jejich povrchů.
V tomto ohledu děkuji předem všem,
kteří tuto pozici a postoj města chápou
a uznávají. Jediným receptem na řešení situace není čekání na zázrak, není to

ani často užívaná argumentace o nároku
na veřejný statek skrze odvádění daní, ale
právě naopak je to svépomoc (běžná např.
v Německu, Rakousku, Slovinsku). Proto
se obracím na každého občana našeho
města, kterému není zimní údržba chodníků v našem městě lhostejná (a který
disponuje patřičným fyzickým fondem),
aby se snažil pomoci se zimní údržbou
v rámci svých možností, například tím,
že provede vyhrnutí sněhu a posyp náledí před svou nemovitostí. TĚM, KDO POMÁHAJÍ, PATŘÍ Z TĚCHTO STRÁNEK VELIKÝ DÍK!!! A zároveň prosba, ať ve své
práci pro nás všechny vytrvají dál… Snad
je pochopitelné, v jaké situaci se nachází
obec při zimní údržbě, a jak hodně ceněnou
je každá pomoc kohokoliv, komu není zimní
stav chodníků ve městě lhostejný.

Jiří Škop, místostarosta

Kdo ještě nezaplatil
poplatek za odpady
za rok 2013???

Ačkoliv
je
termín k úplnému
doplacení
tohoto poplatku
stanoven obecně
závaznou vyhláškou nejpozději
do 31.8., nahlédnutím do přehledu neuhrazených plateb za rok 2013
stejně jako každoročně zjišťujeme, že
někteří z vás k nám s platbou stále
ještě nedorazili.
Upozorňujeme, že kdo nebude
mít poplatek za odpady uhrazen nejpozději do konce roku, musí počítat
s jeho navýšením až na trojnásobek.
Můžete přijít každý pracovní
den, v pondělí a ve středu od 8,00
do 17,00 hodin a v ostatních dnech
od 7,00 do 14,00 hod. Pro toho, kdo
upřednostňuje bezhotovostní platbu
- č.ú.9005-4629551/0100 u KB, VS –
vaše r.č.
Připomínáme také, že v letošním
roce jsou poprvé povinni tento poplatek platit i občané hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně (adrese
městského úřadu). Vybírání poplatku
od těchto občanů je poměrně složité,
protože jim není kam zaslat výzvu
k úhradě. Pokud tedy máte v rodině
nebo ve svém okolí takového človíčka, upozorněte jej prosím na tuto
povinnost.
Případné informace na tel.č.:
491 509 991
Daniela Adamová, FSO-poplatky
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K odpovědnosti města za škodu ve vztahu k úrazům na
místních komunikacích
Jak již bylo uvedeno v článku, který se
zabýval otázkami zimní údržby, současná
právní úprava (po chodníkové novele) nepřinesla do péče o chodníky v zimním období
žádné novum. Jinými slovy současná právní
úprava, tím méně ta předchozí, nepřikazuje vlastníkovi (správci) chodníku o chodník
pečovat, tedy zajišťovat jeho zimní údržbu.
Zimní údržba chodníků je tedy toliko na vůli
vlastníka, přičemž většina obcí řeší úpravu
schůdnosti chodníků ve vazbě své omezené
rozpočtové možnosti. Chodníková novela
pouze zrušila stav, kdy za škodu vzniklou
závadou ve schůdnosti chodníku odpovídal vlastník sousední nemovitosti, a tuto
odpovědnost přenesla na vlastníka chodníku (viz § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným
způsobem upozornit.“).
Z uvedené citace je patrné, že odpovědnost za škodu není absolutní, a že zejména
v zimním období vstupuje do posouzení míry odpovědnosti řada proměnných.
K těmto proměnným je třeba řadit jak prováděnou zimní údržbu a průběžné odstraňování vad ve schůdnosti, tak i zveřejněné Nařízení města Police nad Metují č. 03/2012,
kterým se vymezuje rozsah, způsob a
časové lhůty pro odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, a kterým
se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, ze kterého je zřejmé, které chodníky jsou v zimním
období udržovány a v jakých časech, a které
nikoliv.
Na závady ve schůdnosti chodníku je tak
třeba nahlížet jako na takové závady, které
nemohl chodec předvídat, a tudíž se takové
závadě nemohl přizpůsobit. Příkladem takové situace budiž zamrzlá kaluž na jinak čistém a suchém chodníku, která může zejména
v nočních hodinách pohledově splývat s po-

Změny provozu
MěÚ Police nad Metují
o vánočních svátcích
• v pondělí 23. 12. a 30. 12. bude
městský úřad pro veřejnost
otevřen v době 8.00 – 11,30 hod.
a 12,30 – 15 hod.

• v pátek 27. 12. a v úterý 31. 12.
bude městský úřad uzavřen
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

vrchem chodníku, a její existenci tak nemůže
chodec předvídat. Analogicky opačně v současných mrazivých dnech je povrch chodníku pokryt téměř kompaktně ledem, a chodec
tak tuto skutečnost může předpokládat, a
může se takové situaci přizpůsobit (obutím,
doplňky proti smeknutí, atd.). Zákon v tomto
duchu dokonce přímo hovoří o tom, že i chodec (obdobně jako řidič) musí své vybavení
a chůzi přizpůsobit povětrnostním podmínkám a stavu povrchu komunikace.
Z uvedeného možná vyplývá, že se jako
město pokoušíme předem vyvinit z odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé následkem úrazů způsobených pádem na ledovatých chodnících. Tak tomu není. Předchozí
řádky měly sloužit jen jako vysvětlení odpovědnostního vztahu mezi vzniklou škodou na straně jedné (tedy úrazem a jeho
následky), a náhradou na straně druhé (tedy
odškodněním), a to především s přihlédnutím k tomu, že náhrada škody v plné výši je
s ohledem na výše uvedené de facto předem
vyloučena.
Město má za účelem náhrady škod způsobených v důsledku nepředvídatelných
závad ve schůdnosti chodníku uzavřeno pojištění, přičemž náhradu škody v konečném
důsledku hradí poškozenému přímo naše
pojišťovna. V rámci zkoumání pojistného
případu pojišťovna prověřuje všechny okol-

nosti, jaké předcházely způsobené škodě,
a na základě tohoto přezkoumání přiznává
poškozenému odškodnění.
Jak postupovat, když i přes veškerou
opatrnost a „protismyková“ opatření dojde
k úrazu na chodníku ve vlastnictví města? V podstatě jediným ideálním řešením
je ohlášení vzniku pojistné události přímo
městu Police nad Metují. Ohlášení se provádí u paní Ing. Heleny Ištokové, vedoucí finančně správního odboru (tel. 491 509 994;
gsm: 728 509 303; e-mail: istokova@meu-police.cz), v budově radnice na formuláři,
který bude poškozenému při ohlášení události předložen k vyplnění. Velice důležité je
ohlásit vznik škodní (pojistné) události bezodkladně po jejím vzniku (bezodkladně =
ihned, jakmile to okolnosti, zejména léčebný
režim, dovolí). Pro hladký průběh projednání pojistné události s pojišťovnou je vhodné,
pokud může poškozený předložit fotografii
místa, kde k úrazu došlo, označit případně
svědka události, a dokladovat (opět fotografií nebo svědeckým prohlášením), že se poškozený pokusil vzniku škody předejít (např.
vhodným obutím).
Doufám, že nikdo nebude potřebovat
výše uvedený postup aplikovat. Přeji všem
bezpečnou chůzi po nyní velmi zledovatělých komunikacích.
Jiří Škop, místostarosta

V průběhu letošního roku jsme se zúčastnili architektonické soutěže Cena Petra
Parléře. O účasti v soutěži, jakož i o jejím
výsledku jsme Vás informovali v průběhu
tohoto roku na stránkách tohoto periodika.
Vyvrcholením vlastní soutěže pak byla veřejná prezentace návrhů v Pellyho domech
samotnými autory, spojená s veřejnou diskusí a následnou výstavou.
Po veřejné diskusi a výstavě jsem seznal, že ne každý má o celé akci, a dalších
záměrech města v rámci středu města (tj.
řešení prostoru Masarykova náměstí, Kostelní ulice a Komenského náměstí) úplně ty
správné informace, takže se pokusím v určité zkratce vyvrátit určité fámy a lži, které převlečeny za zaručenou pravdu kolují
městem:
1) vypracované návrhy jsou pouze prvotními studiemi, jejichž účelem bylo rozproudit veřejnou diskusi!!!
2) díky účasti v soutěži disponujeme nyní
třemi různými návrhy, za jejichž pořízení jsme vydali daleko méně prostředků,
než pokud bychom pořádali architektonickou soutěž.
3) v dohledné době zatím není uvažováno
zahájení stavby rekonstrukce náměstí
(bagry skutečně v příštím roce nevyjedou, a nevyjedou ani v roce přespříštím)
4) jsme na začátku hledání cesty, jak změnit
organizaci dopravy v centru města, aby

náměstí nebylo JEN obrovským parkovištěm, aby Kostelní ulice byla bezpečnější pro chodce, a aby Komenského
náměstí bylo lépe organizováno – TUDÍŽ
projekt bude dále dopracováván ve světle vznesených námitek, a následně opět
veřejně diskutován
5) bez dotačních prostředků nebudeme
schopni realizovat zásadní rekonstrukci,
proto budeme důsledně hledat i řešení
jednodušší a investičně méně náročná,
skutečně není naším zájmem jít cestou,
po které se vydal sousední Hronov.
Všem, které tato problematika zaujala, připomínám, že podrobnější informace
k tomu, proč se vůbec zabýváme hledáním
řešení středu města a dopravy v něm jsme
přinesli v srpnovém vydání měsíčníku
(č. 08/2013).
Na závěr si dovolím poděkovat všem,
kteří si nalezli čas a zúčastnili se nejen veřejné prezentace soutěžních návrhů, ale i
výstavy soutěžních návrhů, a vyjádřili jak
souhlas a podporu návrhům, či některým
detailním řešením, tak i postoj negativní.
Všechny názory, které zazněly, či byly napsány, budou zohledněny v dalším projektovém kroku. Zdůrazňuji, že rozhodně není
zájmem mým, ani zájmem kohokoliv jiného,
prosadit silou řešení, které nebude většinově přijatelným konsensem.
Jiří Škop, místostarosta

Otázky a odpovědi k architektonické
soutěži Cena Petra Parléře
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Ujeté kilometry se zapíjely ananasovým džusem

Národní síť podpory zdraví, jejímž
hlavním partnerem je Nadace Taťány Kuchařové, vyhlásila 1.10.2013 Rotopedtours a Pěškotours 2013.
Jedná se již o 7. ročník jízdy na rotopedu a 4. ročník pěší chůze za zdravím. Akce
byla ukončena 31.10.2013.
Cílem je povzbuzení seniorů ke zvýšení pohybové aktivity, zvýšení sebejistoty i
obecná podpora zdraví.
Původní zaměření – jízda na rotopedu
a sčítání ujetých metrů a kilometrů – je od
roku 2010 rozšířeno o aktivní chůzi pro
ty, kdo nevlastní rotoped nebo nemohou
zvládat jízdu na kole.
Po celý měsíc senioři v domovech,
pečovatelských domech, seniorských
centrech sčítají ujeté nebo nachozené
metry a kilometry. Akce nemá soutěžní
charakter – vždyť pro někoho, kdo k pohybu potřebuje berle, chodítka nebo jiné

pomůcky, je stejným úspěchem překonat
třeba i deset metrů jako pro jiného deset
kilometrů.
Obyvatele pečovatelského domu v Polici nad Metují se do tohoto klání zapojili
již po čtvrté. V letošním roce se zúčastnilo
13 seniorů pod vedením Renaty Jiráskové. Společně ujeli
105 023 m a ušlo se
352 411 m.
Vítězem se stal
každý účastník. Na
závěr obdrželi všichni diplom s počtem
ujetých metrů a
drobný dárek.

poledne“, na kterém probíhá prezentace
fotek z akcí, které se konaly během roku.
V různých nočních košilkách a župánkách
se sešlo 32 lidí. To, že se počet zájemců
o tyto aktivity stále zvyšuje, nás moc těší.

Kejdanová Ilona

Další, již tradiční
podzimní akcí v pečovatelském domě,
je „Pyžamkové od-

Pravidelná kontrola vody z Julinky

RNDr. Ivan Koroš, jednatel firmy Hydrogeologická společnost,
s.r.o. Praha, předal městu výsledky podzimního kola pravidelné
kontroly kvality vody z vrtu Jůlinka na polickém náměstí. Voda
z Julinky se kontroluje dvakrát ročně, jarní kolo se provádí s úplným rozborem stanovených ukazatelů, podzimní kolo pouze s rozborem zkráceným. Výsledky rozborů se porovnávají s vyhláškou č.
252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Vzorky vody
pro druhé kolo byly odebrány počátkem října a jejich následný
rozbor provedla akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha. Výsledky rozborů ukázali, že
voda z Jůlinky, po stránce chemické i bakteriologické, vyhovuje
limitům pro pitnou vodu bez úpravy. Vzhledem k mírně vyššímu obsahu dusičnanů (37 mg/l), ale stále platí, že tato voda není
vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců (limit pro přípravu
kojenecké stravy je 15 mg/l. Protokol o zkoušce č. 2013/3578 je

Rozpis lékařů
stomatologické služby
prosinec 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
07. – 08. 12. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
14. – 15. 12. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
21. – 22. 12. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.
24. 12.
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
25. 12.
MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují
26. 12.
MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
28. – 29. 12. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
01. 01. 2014 MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 084
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 541 654
602 333 427
491 582 381
491 543 398
603 479 132

k dispozici na městském úřadě, odboru IMŽP. Další kontrola bude
provedena na jaře 2014.

Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního
kontrolního kola :

ukazatel
reakce vody
CHSK Mn
železo
dusičnany
dusitany
amonné ionty
Escherichia coli
koliform. bakterie
živé mikroorg.
mikroorg. celkem.

jednotka
skutečnost limit
pH
7,1
6,5 – 9,5
mg/l
3,2
3
mg/l
< 0,05
0,20
mg/l
37
50
mg/l
< 0,01
0,50
mg/l
< 0,05
0,50
KTJ/100 ml
0
0
KTJ/100 ml
0
0
jedinci/ml
0
0
jedinci/ml
0
50
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Občanům Policka –
výzva ke spolupráci

Jak již bylo oznámeno, město Police nad
Metují ve spolupráci s Osadním výborem
v Hlavňově připravuje k vydání publikaci
o historii a současnosti Hlavňova. Editorem díla je Michal Bureš, který již tvořil
podobnou publikaci o Žďáru nad Metují.
Publikace bude doplněna též CD fotografií
domů a jejich obyvatel (autoři Rudolf Provazník, Václav Šrůtek, Jan Moravec).
Obracíme se na občany Policka
s prosbou, aby pomohli autorskému kolektivu svými autentickými informacemi,
vzpomínkami, písemnými či fotografickými
materiály týkajícími se historie a současnosti obce. Informace a materiály s kontaktem na sebe zasílejte do konce ledna 2014
na e-mailové adresy: janecekf@cbox.cz
nebo bures.M@seznam.cz.
Zapůjčené materiály budou v pořádku
vráceny majitelům.
Děkujeme za spolupráci i za případnou nabídku sponzorských pozorností pro
vydavatele. Publikace by měla vyjít v říjnu
2014.

F. Janeček

Poděkování za
volební účast

Dovoluji si touto cestou s odstupem několika týdnů poděkovat
všem občanům, kteří přišli k předčasným parlamentním volbám, za
aktivní a svobodné využití svého
volebního práva!
Zejména bych pak rád poděkoval za hlasy a podporu všem členům, voličům a příznivcům ODS,
která právě neprožívá nejlepší období své historie. Moc bych si přál,
aby byla ODS v budoucnu schopna
získat zpět ztracenou důvěru veřejnosti, a stala se čitelnou, pochopitelnou a opět volitelnou pro
každého, kdo bude hledat tradiční
politickou stranu české pravice,
kterou reprezentují slušní a féroví
lidé.
Jiří Škop, předseda MS ODS
Police nad Metují

Polický měsíčník - prosinec 2013 - strana 6

Usnesení rady města ze zasedání č. 21 - 23 / 2013 ze dne 21. 10., 4. a 18. 11. 2013
RM schvaluje, aby MěÚ Police nad Metují
zprostředkoval e-aukci na energie pro veřejnost prostřednictvím společnosti A-TENDER s. r. o.
RM doporučuje ZM ke schválení:
1) bezúplatnou směnu pozemků v k. ú. Pěkov mezi Městem Police nad Metují a panem M. T. takto:
• město Police nad Metují přenechá panu
M. T. pozemek p. č. 17/5 o výměře 313
m2,
• pan M. T. přenechá městu pozemky p. č.
1072/4 o výměře 47 m2 a p. č. 1239/14
o výměře 28 m2.
2) přijetí daru movité kulturní památky – sousoší „Sv. Trojice“ na pozemku p. č.
1072/4 v k. ú. Pěkov od pana M. T. do majetku města.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků st. č.
621 o výměře 26 m2 a st. č. 623 o výměře
26 m2 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 730/58 o výměře cca 60 m2 v k. ú.
Hlavňov.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
57 o výměře 528 m2 v k. ú. Pěkov.
RM schvaluje změnu podmínek nájemní
smlouvy ze dne 20. 5. 1998 mezi pronajímatelem městem Police nad Metují a nájemcem Českou poštou, s. p., v čl. III. smlouvy takto:
Od roku 2014 bude sjednaná roční výše nájemného valorizována, pouze pokud míra
inflace za uplynulý rok překročí 2%. Ostatní
ujednání nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.
RM schvaluje navýšení nákladů na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p. č.
995/1, k. ú. Police nad Metují" o 111.596,95
Kč bez DPH (tj. 135.032,-Kč včetně DPH) a
schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: "Částečné zateplení fasády
Muzea papírových modelů v Polici nad Metují".
1. Kritéria: nabídková cena váha - 100%
2. Obeslané firmy:
Jaroslav Zelený - Náchod, Jiří Punar - Náchod, Broumovské stavební sdružení s. r.
o., Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o.,
Stavební firma Radek Myška
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta města, Ing. Scholz Pavel - investiční technik města, Jana Rutarová - vedoucí
CKV Pellyho domy, Eva Pápaiová - správa
dotací MěÚ, Michal Mucha - TS Police nad
Metují, s. r. o.
náhradník: Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP MěÚ, Ing. Vasil Bučok - ředitel TS
Police nad Metují s.r.o., Mgr. Lenka Slavíková - referent CKV Pellyho domy, Ing. Pavel
Pohner - tajemník
RM schvaluje navýšení nákladů na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy místní komunikace K Vodojemu,
Police nad Metují“ o 161.402,- Kč bez DPH

(tj. 195.296,- Kč včetně DPH) a schvaluje
uzavření dodatku č. 1. a č. 2. smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí hospodaření města za
období od 1. 1. do 30. 9. 2013. Rozborem
hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují za období od 1. 1.
do 30. 9. 2013. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za měsíc leden - září
2013. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
Knihovny města Police nad Metují za období od 1. 1. do 30. 9. 2013. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje s platností od 1. 11. 2013
přidělení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy Police nad Metují paní Daně
Balákové.
RM schvaluje s platností od 1. 11. 2013
vnitřní platový předpis č. 05/2013 upravující poskytování platu ředitelům příspěvkových organizací města Police nad Metují.
Zodpovídá: tajemník
RM schvaluje poskytnutí daru ve výši
15.000 Kč Dr. Evě Koudelkové - Nakladatelství Bor, IČ 702 07 640, na vydání dětské
knihy "Pírko".
RM schvaluje provedení úrokového zajištění (úrokového swapu) dle nabídky Komerční banky a.s. pro celý zůstatek úvěru
čerpaného na základě úvěrové smlouvy
číslo 7360010200011 ze dne 3. 2. 2010. Počátek úrokového zajištění 1. 1. 2015. Konec
úrokového zajištění 31. 12. 2021.
01/22/2013
RM schvaluje použití znaku města Police
nad Metují:
a) na propagačních materiálech vydávaných
v rámci organizace akce Zimní táboření,
které bude pořádané Klubem přátel turistiky v termínu 6. - 8. 12. 2013;
b) na informačních materiálech rozšiřovaných a zveřejňovaných společností A-tender s. r. o. v rámci realizace elektronické aukce energií
RM souhlasí s tím, aby MŠ Fučíkova 328,
549 54 Police nad Metují přijala sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč od firmy Sun-Fulfit s.r.o. Bukovice 149, 549 54 Police nad
Metují na pořízení pomůcek pro děti, dle
vlastního výběru.
RM doporučuje ZM ke schválení budoucí
prodej části pozemku p. č. 57 o ploše cca 50
m2 panu Mgr. R. B. pro výstavbu garáže, s

Polický měsíčník - prosinec 2013 - strana 7

těmito podmínkami:
• pan B. požádá město o souhlas se stavbou garáže na městském pozemku, garáž
bude umístěna mimo přípojky vody a odpadu k domu č. p. 27 uložené v předmětném pozemku,
• pan M. H. jako vlastník přípojek a sousední nemovitosti č. p. 27 bude přizván ke
stavebnímu řízení na stavbu garáže.
S panem Mgr. R. B. bude uzavřena budoucí smlouva kupní na část pozemku p. č. 57
a po dokončení stavby garáže a zaměření
skutečného stavu bude uzavřena kupní
smlouva na dotčenou část pozemku. Kupní
cena za pozemek pod garáží je stanovena ve
výši 60,- Kč/m2.
RM doporučuje ZM prodej pozemků pod
garážemi v k. ú. Police nad Metují:
1) pozemek st. č. 621 o výměře 26 m2 panu
J. J.,
2) pozemek st. č. 623 o výměře 26 m2 panu
M. S.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/
m2 a kupující ji uhradí při podpisu kupní
smlouvy.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
MŠ Police nad Metují za měsíc leden - září
2013. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na následující akce naplánované k realizaci v roce 2014 a doporučuje ZM zařadit náklady na pořízení této
dokumentace do rozpočtu roku 2014:
a) oprava komunikace a opěrné zdi v „Ochozi“
b) rekonstrukce zázemí pro víceúčelové
sportoviště
c) oprava komunikace ke sběrnému dvoru
d) oprava komunikace před muzeem MERKUR
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 7 - položky rozpočtového opatření č. 26 - 31. Zvýšení příjmů a výdajů o
488 500 Kč.
RM neschvaluje uzavření dodatku č. 3
smlouvy o dílo s firmou SaM, jejím obsahem
je dohoda na objemu víceprací na stavbě
komunikace K Vodojemu, až do doby prověření oprávněnosti firmou uplatňovaných
požadavků a po ověření skutečných výměr
geodetickým zaměřením.
RM revokuje bod 2) usnesení č.
26/16/2013 ze dne 26. 8. 2013 a schvaluje,
aby podíl města na úhradě opravy povrchu
veřejně přístupné účelové komunikace na
pozemku parc. č. 959/80 v katastrálním
území Velká Ledhuje, u bytového domu
Ostašská 254, byl 25 000,- Kč.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor - dvou místností o ploše 55 m2 v
přízemí domu č. p. 341 v Tyršově ulici v Polici nad Metují.
RM doporučuje ZM nevyužít předkupního
práva k pozemku p. č. 731/38 v k. ú. Vel-

ká Ledhuje a souhlasí s prodejem pozemku přímo třetí osobě s tím, že podmínky
smlouvy ze dne 6. 9. 2010 uzavřené s p. M.
S. a paní K. S. přecházejí na nového vlastníka.
RM schvaluje organizační směrnici č.
06/2013 Operační plán zimní údržby místních komunikací
města Police nad Metují.
01/23/2013
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar od firmy M.Č. ve
výši 20 000,- Kč na pomoc při vybavování
školy novými hudebními nástroji.
RM schvaluje přidělení městského bytu č.
6 - 1+0 v domě č.p. 313 v ulici 17. listopadu
panu J. F. ml. na dobu určitou tří měsíců s
možností dalšího prodloužení nájmu bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplýva-

jící z nájmu bytu. Podmínkou přidělení bytu
je, že žadatel do 31.12.2013 uhradí městu
dlužnou částku 2.600,- Kč za odvoz komunálního odpadu.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
40/2 o výměře 72 m2 a části pozemku p.č.
1050/16 o ploše cca 80 m2 v k.ú. Police nad
Metují.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st. č.
622 v k. ú. Police nad Metují.
RM nesouhlasí s podáním odvolání proti
rozhodnutí Správy CHKO Broumovsko č. j.
10871BR13 ze dne 8. 11. 2013 s tím, že pověřuje místostarostu přípravou a podáním
odvolání.
RM bere na vědomí ukončení projednávání změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje v místních
částech Radešov, Hlavňov, Pěkov - Hony.

RM bere na vědomí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) s tím, že ke
zprávě nemá připomínek.
RM vyslovuje předběžný souhlas s úhradou podílu na provozování spojů veřejné
dopravy na území města v rozsahu dotovaných spojů roku 2013 s tím, že si vyhrazuje právo projednání návrhu smlouvy před
jeho schválením.
RM navrhuje limit revolvingového úvěru
pro rok 2014 ve výši 9 500 000 Kč.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - položky rozpočtového opatření č. 32-33. Celkové
zvýšení příjmů a výdajů o 101.900 Kč.

ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - položky rozpočtového opatření č. 26 - 31. Zvýšení
příjmů a výdajů o 488 500 Kč.
ZM souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na vyjmenované akce
naplánované k realizaci v roce 2014 s tím,
že cena za pořízení bude výdajem rozpočtu
města pro rok 2014:
a) oprava komunikace a opěrné zdi v „Ochozi“
b) rekonstrukce zázemí pro víceúčelové
sportoviště
c) oprava komunikace ke sběrnému dvoru
d) oprava komunikace před muzeem MERKUR
ZM schvaluje nevyužít předkupního práva
k pozemku p.č. 731/38 v k. ú. Velká Ledhuje a souhlasí s prodejem pozemku přímo
třetí osobě s tím, že podmínky smlouvy ze
dne 6. 9. 2010 uzavřené s p. M. S. a paní K. S.
přecházejí na nového vlastníka.

ZM schvaluje přijetí daru movité kulturní
památky – sousoší „Sv. Trojice“ na pozemku
p. č. 1072/4 v k. ú. Pěkov od pana M. T. do
majetku města.
ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků v k. ú. Pěkov mezi městem Police nad
Metují a panem M. T. takto:
• - město Police nad Metují přenechá panu
M. T. pozemek p. č. 17/5 o výměře 313
m2,
• - pan M. T. přenechá městu pozemky p. č.
1072/4 o výměře 47 m2 a p. č. 1239/14 o
výměře 28 m2.
ZM schvaluje budoucí prodej části pozemku p.č. 57 o ploše cca 50 m2 v k.ú. Pěkov
panu Mgr. R. B. pro výstavbu garáže s těmito
podmínkami:
• pan B. požádá město o souhlas se stavbou garáže na městském pozemku, garáž
bude umístěna mimo přípojky vody a odpadu k domu č.p. 27 uložené v předmět-

ném pozemku,
• pan M. H. jako vlastník přípojek a sousední nemovitosti č.p. 27 bude přizván ke
stavebnímu řízení na stavbu garáže.
S panem Mgr. R. B. bude uzavřena budoucí
smlouva kupní na část pozemku p.č. 57 a po
dokončení stavby garáže a zaměření skutečného stavu bude uzavřena kupní smlouva na dotčenou část pozemku. Kupní cena
za pozemek pod garáží je stanovena ve výši
60,- Kč/m2.
ZM schvaluje prodej pozemků pod garážemi v k.ú. Police nad Metují:
1)pozemek st.č. 621 o výměře 26 m2 panu
J. J.,
2)pozemek st.č. 623 o výměře 26 m2 panu
M. S.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/
m2 a kupující ji uhradí při podpisu kupní
smlouvy.

Ing. Pavel Pohner

Usnesení zastupitelstva města z veřejného zasedání č. 5 / 2013 ze dne 6. 11. 2013

Výsledky fotosoutěže za listopad Co je to? Kde je to?

Na obrázku v listopadovém čísle Polického měsíčníku byl detail zábradlí altánu na Záměstí. Ze 16 správných odpovědí jsme

vylosovali tři účastníky M. P., I. J. a L. H.
Dovolujeme si požádat úspěšné řešitele, aby se po 4. prosinci dostavili do našeho IC v Pellyho domech, kde dostanou
malou pozornost společně s aktuálním číslem PM.
Děkujeme všem, kteří se soutěže účastní.
FOTO Štěpán Horák

Soutěžní fotografie
na prosinec

Své
odpovědi můžete zasílat
prostřednictvím
e-mailu na adresu infocentrum@
policko.cz
nebo
napsat na lísteček
s Vaší adresou a
přinést do Informačního
centra
Pellyho domů vždy
do 15. dne příslušného měsíce. Ze
správných odpovědí budou vylosovaní tři výherci,
kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Ing. Pavel Pohner

ZE PSÍHO
ÚTULKU
Co se událo
v útulku za
listopad...
Fenka mopse, kterou jsme v útulku měli
minulý měsíc, už se
vrátila ke svým původním majitelům. Byla
vrácena dne 30.10.
Celý měsíc v útulku
nebyl žádný pes. Poslední dobou v útulku
není moc psů. Jsou obsazeny nejvíce dva kotce. Jsme za to moc rádi,
že pejsci už se v Polici a
okolí netoulají a nejsou
vyhazováni!

Pavlína Hilscherová
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Svoz odpadu v roce 2014
1) ZBYTKOVÝ ODPAD z popelnic

Zbytkový odpad z popelnic bude svážen ve stejném režimu jako v roce letošním, tedy ve čtvrtek a v pátek, a
to podle tohoto rozdělení:
čtvrtek:
Brandejsova, Dukelská, Dvořákova, Fučíkova, Gagarinova, Horní,
Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně,
K Sídlišti, K Vodojemu, Ke Koupališti, Ke Strážnici, Ledhujská, Malý
Rynk, Mírová, Na Bělidle, Na Sibiři, Na
Splachově, Na Struze, nad pekárnou,
Ochoz, Ostašská, Pod Klůčkem, Příčná, Radešovská, Slunečná, Smetanova, Soukenická, V Domkách, V Rokli, U
Plovárny, U Lesovny, Wihanova,
Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov
pátek :
Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského náměstí, Kostelní, Malá Ledhuj,
Masarykovo nám., Na Babí, Na Prádle,
Nádražní, Pod Havlatkou, Radimovská, Školská, Tomkova, Tyršova, U
Damiánky, U Opatrovny, Zahradní,
Žďárská, 17. listopadu, Pod Jasany, Na
Letné

v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a Hony (od podzimu do jara
každý týden, v létě 1 x za 14 dní):

Svozový interval zůstává zachován a
svážet se bude podle následujícího svozového plánu:

v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje
(od jara do podzimu každý týden,
v zimě 1 x za 14 dní):

měsíc

svozové týdny

Leden

2., 4.,

Únor

6., 8.

Březen

10., 11., 12., 13.,

Duben

14., 15., 16., 17.,

Květen

18., 19., 20., 21., 22.,

Červen

23., 24., 25., 26.,

Červenec

27., 28., 29., 30., 31.,

Srpen

31., 32., 33., 34., 35.,

Září

36., 37., 38., 39.,

Říjen

40., 41., 42., 44.,

Listopad

46., 48.,

Prosinec

50., 52.,

měsíc

svozové týdny

Leden

1., 2., 3., 4., 5.,

Únor

6., 7., 8., 9.,

Březen

10., 11., 12., 13.,

Duben

14., 15., 16., 17.,

Květen

18., 20., 22.,

Červen

24., 26.,

Červenec

28., 30.,

Srpen

32., 34.,

Září

36., 38., 39.,

Říjen

40., 41., 42., 43., 44.,

Listopad

45., 46., 47., 48.,

Prosinec

49., 50., 51., 52.,

Vybité baterie nepatří
do koše

Zkusme doma prohledat šuplíky, kolik v nich
najdeme vybitých, nepoužívaných baterií? Jistě jich
bude víc než jste si původně
mysleli. Bývalo a stále bývá běžným zvykem, že se baterie po svém použití buď někde zastrčí, nebo se vyhodí do koše, poté do
popelnice a společně s dalším odpadem pak
odcestují na skládku. Takto bychom s nimi
ale nakládat neměli - je potřebné je třídit a
odkládat na sběrná místa.

Proč třídit baterie?

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou
vážně ohrozit životní prostředí. Po čase se
z nich totiž uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu
nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy
obsažené v bateriích mají prokazatelně
škodlivý vliv i na lidské zdraví. Správným
tříděním baterií tedy napomáháme zachytit
a omezit jejich negativní dopady na životní
prostředí a napomáháme k jejich recyklaci,
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2) PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY

Svážet se budou z městských kontejnerů na veřejných sběrných místech,
a to každý týden ve středu.

3) PAPÍR

Svážet se bude z městských kontejnerů na veřejných sběrných místech,
a to na každý týden v úterý.

4) ČIRÉ A BAREVNÉ SKLO

Svážet se bude z městských kontejnerů na veřejných sběrných místech
1x za 3 týdny.

5)ELEKTROODPAD, BATERIE, NEBEZPEČNÝ ODPAD, OBJEMNÝ
ODPAD

Svážet se bude ze sběrného dvora
podle potřeby, cca 1x za 1 - 2 měsíce,
otvírací doba sběrného dvora zůstává
nezměněna (ST 13-17 a SO 8 – 11),
dále z mobilního kontejneru na
sídlišti a z mobilních stanovišť (zastávek) v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov,
Pěkov a Hony, a to 2x ročně ve 20. a
40. kalendářním týdnu, vždy ve středu, podle daného časového harmonogramu.
V případě změn ve výše uvedených termínech svozu, vás budeme
informovat městským rozhlasem,
v Polickém měsíčníku a na internetu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

tj. k opětovnému použití materiálů, ze kterých byly vyrobeny. Z vybitých baterií se
dají získat zejména kovy, případně i plasty a
další suroviny. Čím více vybitých baterií se
do recyklačního procesu dostane, tím méně
přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových.

Jak na to?

Jak se můžete i vy aktivně zapojit do
sběru a recyklace baterií? Začněte ve své
domácnosti baterie třídit. Abyste nemuseli s každou vybitou baterií hned běžet do
sběrného místa, vytvořte si doma vlastní
sběrnou nádobu, třeba ze staré krabice
či sklenice, a umístěte ji na frekventované
místo ve vaší domácnosti. Budete k tomu
moci využít i šikovnou sběrnou krabičku
ECOCHEESE, která svým designem připomíná ementál a hodí se do každého interiéru. Dostanete ji, až přijdete na radnici zaplatit poplatek za odpady. Do sběrných boxů
je možné odevzdávat všechny knoflíkové a
tužkové baterie, velké a malé monočlánky,
akumulátory z mobilních telefonů, notebooků i ručního nářadí. Měly by však být
neporušené, vybité a suché. Speciální bateriové články s drátěnými kontakty je třeba
předem zaizolovat.

Kam s nimi?

Plnou nádobu jednou za čas vyprázdníte a nashromážděné baterie odneste na
nejbližší sběrné místo. Sběrných míst je
v současné době už více než 16 000 v celé
České republice. V Polici nad Metují je to
elektroprodejna na náměstí, sběrný dvůr,
kontejner na elektroodpad na sídlišti a také
kontejner v Pellyho domech a na poště.
Obecně platí, že všechny prodejny, které v
rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, jsou podle zákona o odpadech
povinny od vás baterie bezplatně přijmout,
a to bez ohledu na jejich značku, velikost či
množství. Z těchto míst baterie putují do
centrálního skladu v Kladně, kde se pečlivě
třídí podle velikosti a chemického složení.
V poslední fázi se v recyklačních závodech
metalurgickými a chemickými procesy od-

Statistika

K 31.10.2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4223 obyvatel

Jubilea

V října 2013 slavili...
70 let
75 let
80 let

85 let

paní Jana Drechselová
pan Miroslav Vaněk
pan Jiří Adámek
pan Josef Foglar
paní Eliška Rutarová
pan Ladislav Šolc
paní Irena Strauchová
paní Stanislava Bolková
paní Květa Johnová
paní Marta Plná

Vš em j u b i l ant ů m p ře jeme
pev né zdrav í a k rá sné d ny
pl né p o ho dy v da l ších l etech

Sňatky

Souhlasné ANO zaznělo v říjnu 9 x:

4.10.
František Macháček a Nikola Kubínová
- obřadní síň

5.10. první sňatek v obřadní síni, druhý
Libor Bohdanecký a Barbora Šmídová
na Ostaši před kaplí
11.10.
Jan Postava a Dagmar Havlíková
v České Metuji

12.10.
Martin Hrubý a Jitka Janečková
ve Žďáře nad Metují
Lukáš Drašar a Marika Potočková
před kaplí na Hvězdě

18.10.
Zdeněk Rebicer a Jevgenija Popčuková
v obřadní síni
a další nejmenovaný sňatek na Hvězdě
19.10. sňatek v obřadní síni

dělí kovové sloučeniny, ze kterých se vyrobí
nové výrobky, a to i baterie.
Ecobat
Zpětný odběr baterií zajišťuje kolektivní
systém - nezisková společnost Ecobat s.r.o.
prostřednictvím sběrných míst, kde můžete své přenosné baterie zdarma odevzdat.
V roce 2012 se společnosti Ecobat podařilo
odebrat 921 tun baterií, což je v porovnání
s množstvím prodaných baterií 29%.
Další informace naleznete na www.ecobat.cz a www.ecocheese.cz.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Diamantová
svatba

V sobotu 19.10.2013 si
připomněli 60 let manželského
života, tzv. Diamantovou svatbu,

pan Jaromír a Marie
Vlčkovi.

Gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a pohodu do příštích let

Vzpomínání

V čase Dušiček a Vánoc se zastavujeme. Vzpomínáme. Uvědomujeme si. S našimi přibývajícími lety čím dál víc a intenzivněji. Díky zkušenostem a života běhu. V dnešní uspěchané době si nevychutnáváme krásu přítomného okamžiku. Zážitky stíhají zážitky, povinnosti
jsou navršovány povinnostmi dalšími. Žijeme povrchně, mnohdy bez zastavení. To nastává
příležitostně, většinou u příležitosti zmiňovaných svátků nebo mimořádných událostí. Ne
vždy veselých.
Kolik lidí z našeho okolí letos odešlo na věčnost? Kolik vzpomínek nám na sebe zanechali! Užívejme se navzájem, dokud se můžeme fyzicky společně smát, plakat, obejmout.

Ida Jenková

Nezapomínáme

4. prosince letošního roku uplyne 30
let, co nás opustil pan Zbyněk Prokop a
5. prosince smutných 9 let od odchodu
jeho manželky Zdeny Prokopové.
Stále vzpomíná dcera
Zdena Krtičková

Poděkování

Děkuji všem, kteří se
přišli na začátku října
rozloučit s mým bratrem
Jaroslavem
Řehákem.
I těm, kteří projevili osobně nebo písemně účast v nelehkých
chvílích loučení se s ním.
Helena Baldrychová
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Kdo byl Lubomír Zeidler – 2.část (pokračování z minulého čísla)
(Hlavňovské vzpomínání jeho neteře)

Strýc Lubomír byl svérázná postava.
Moje první vzpomínky na něj jsou z doby
hluboké normalizace, někdy na konci sedmdesátých let. S tátou jsme pravidelně každou sobotu jezdili do Hlavňova pro vajíčka.
Nastartoval naleštěného červeného žigulíka
a jelo se. Z Police nad Metují to do Hlavňova
není daleko, pouhé tři nebo čtyři kilometry.
Strýc bydlel se svým otcem, mým dědou, na
statku, který měl svá nejlepší léta bohužel
za sebou. O pole, louky a les „pečoval“ stát.
Z veškerého zvířectva zbyly jen slepice a
kráva na mléko. To vykupovalo místní JZD,
pamatuji se na hliníkové konve u cesty, které brzy ráno čekaly na odvoz.
I v té šedivé normalizační době měl
Hlavňov a statek svého ducha a já to tam
milovala, a miluji dodnes. Hlaňovské chalupy jsou rozsety pod Broumovskými stěnami, do pískovcových skal je to co by kamenem dohodil. Místo, kde se usídlili naši
prapředci, chytne za srdce snad každého.
V chalupě zůstal jen děda Antonín a strýc
Luboš, který ale na rodný statek dojížděl jen
o víkendech. Babička odešla na onen svět
v celkem mladém věku. Právě o sobotách
probíhalo pravidelné „vajíčkové“setkávání,
na které jsem se už jako malá holka těšila.
Odkrýval se mi úplně jiný svět. Mnohem barevnější, hlubší a také plný hudby.
Luboš mohl na lidi působit lehkovážným dojmem. Z nás dětí si utahoval a dělal
různé legrácky. Esence jeho osobnosti byla
ale mnohem vážnější a barvitější. Miloval
knihy, filozofii, hudbu a les. Jeho velkou vášní bylo malování. V neděli po obědě ho nikdo nesměl rušit, rituální odpoledne patřilo
plátnu, olejovým barvám a jeho vnitřnímu
světu. Dovoluji si tvrdit, soudě podle jeho
obrazů a i pozdějších rozhovorů, že nebyl
nikterak jednoduchý. Ve svém životě zažil
nejedno zklamání a neúspěch, a snad i skrze to se mohla zrodit jeho moudrost a světlo
v duši. Chtěl být malířem. Několik let dřel,
na přijímací zkoušky na pražskou Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou se připravo-

val u Františka Muziky. Prokazatelný talent,
píle a touha nestačily, syn kulaka nemohl
dostatečně dobře reprezentovat socialistickou kulturu. S odstupem času to zklamání
viděl jinak. Nepřijetí ho uchránilo od povinných rudých hvězd a dalších symbolů
socialistického realizmu. Během nedělního
odpoledne mohl dát prostor své duši a jeho
vnitřní svět se díky barvám mohl objevit na
plátně. Minivernisáže v jeho ateliéru byly
nezapomenutelným zážitkem. Vůně olejových barev, terpentýnu a chladno. Olejový
radiátor na vytopení místnosti prostě stačit
nemohl. Hltala jsem jeho poutavé vyprávění
- iónské sloupy, Vyšehrad, Fénix nebo strom
života na obrazech nás pomalu přenesly
ke knihám a filozofii. To už mi bylo kolem
dvaceti a za Lubošem jsem se vydávala pro
potravu své duše, vajíčka v tom už žádnou
roli nehrála.
Ovšem ještě než jsme se dostali k filozofii a knihám, prošla jsem díky strýcově lásce
k hudbě vzděláním hudebním. K barvám
jsem přirozeně tíhla, s hudbou to bylo kvůli
mému hudebnímu „hluchu“ poněkud horší.
Svět hudby Luboš objevil snad i díky nepřijetí na studia malířství. Začal hrát na lesní roh
- dokonale se zde snoubila jeho láska k lesu
a hudbě. Byla to jeho vášeň. Dokonce sepsal
„Školu hry na borlici“ a v lesnickém učilišti,
kde pracoval, dokázal pro hru nadchnout
i učně, a to už bylo co říct. Vytvořil soubor
někdy až o patnácti nebo dvaceti trubačích
a jezdil s nimi po soutěžích. Ve „vajíčkové“
éře jsme někdy s tátou museli čekat, až mu
skončí hodina s nadějným žákem. Po celém
Hlavňově se linulo halali. Co vám budu povídat, i já skončila jako jeho naděje a pravidelně docházela do místní ZUŠ s lesním
rohem a o víkendech trénovala s Lubošem.
Za ten nástroj jsem se styděla. Dnes, s odstupem času, připouštím, že zvuk má nádherný, ale jsme tak trochu nekompatibilní.
Z této doby pochází i arboretum okolo chalupy. Jedle douglaska, smrk stříbrný,
smrk hadovitý… Mezi vzácnými jehličnany

Jednou fotografií se vracíme k Černé hodince 12. 11. 2013,
na které nám autor a ilustrátor Jaroslav Soumar představil
svou knihu pro děti „Pírko“.
Knížku najdete ve fondu naší knihovny. Zároveň si ji můžete koupit v Informačním centru a v knihkupectví u Kohlů.
Také druhá knížka, jejíž křest proběhl 15. 11. 2013 na sále
Pellyho domů je ve fondu knihovny. Jsou to „Broumovské a
Polické Stěny“. Autory fotografií jsou Oldřich Jenka st., Oldřich
Jenka ml. (většina fotografií) a Libor Jenka.

Pozvánky

Karel Jaromír Erben

Zveme na výstavu na chodbě před knihovnou. Od
14. listopadu do 31. prosince 2013 si můžete prohlédnout
10 plakátů O životě a díle Karla Jaromíra Erbena. Výstavu
připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s
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strýc vybudoval i altán s krbem a posezením, ale prakticky ho nevyužíval. Komín
vypadal jako čarodějnice, jejíž podoba nápadně připomínala mého praděda. Vdechl
život i betonovému strážci domu, který býval tichým svědkem našeho povídání.
Další éra mých vzpomínek spadá do
doby posametověrevoluční. Pole, lesy a louky se navracely zpět původním majitelům, a
tak se Luboš, už v důchodovém věku, začal
starat o rodinný majetek. Les pro něj z nějakého důvodu znamenal střed světa. Zalesňoval, prořezával, četl odbornou literaturu
a vnitřně velmi cítil, že je to právě on, kdo
má dát les, který se nacházel v ne úplně ideálním stavu po několika desetiletích státního hospodaření, do pořádku. Mě a mého
muže do všeho dění zasvěcoval. Občas jsme
si dali brigádu a vysazovali semenáčky, dělali prořezávky a oplocenky. Strýc byl náročný a kritický. Nesnesl, když někdo výsadbu
malých semenáčků odbýval. Byly jako jeho
děti.
Pořídil si koníka Erika a plánoval, že
to bude pomocník na stahování dřeva. Realita byla odlišná. Erik byl tak trochu jako
vzpurné dítě, které má svoji hlavu a dělá si,
co chce. Luboš ho ale rozmazloval. Stejně
rozmazloval své kočky. Sám se nikdy neoženil a děti neměl. Velkou lásku ale měl. Byla
jí Mariana, Rumunka, se kterou se seznámil
někde při plavbě na Černém moři. Socialistické zřízení a úřady jejich lásce moc nakloněny nebyly. A tak zůstal celý život sám.
Dál koncertoval se svými trubači a vystavoval obrazy. Přitom všem nás připravoval na to, že jednoho dne převezmeme
starost o les. Tuto myšlenku jsme si ale moc
nepřipouštěli. Osud tomu chtěl jinak. V jednom roce zemřel na jaře, na Velký pátek můj
děda Antonín, bylo mu 98 let, a na podzim
odešel i Luboš ve svých 72 letech. Mám ale
pocit, že tu někde v chalupě pořád jsou.

Hanka Němcová (Zeidlerová), neteř

Literárním archivem Památníku národního
písemnictví a Literární akademií - Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého
v rámci edice Literatura ke stažení, která je
určena všem zájemcům o českou literaturu.
My jsme v rámci spolupráce s polickou
školou výstavu rozšířili o výtvarné práce
dětí. Podle vzdělávacího programu se v 7.
ročnících žáci učí rozeznávat literární žánry. Jedním z nich je balada. A Erbenovi balady jsou překrásné a také notoricky známe
a často parafrázované. Po dohodě s vyučujícími češtiny a výtvarné výchovy děti některé balady ilustrovaly. Přijďte se podívat na
výsledky jejich práce, na svět balad viděný
dětmi.

*********

3. prosince se sejdeme na dalším společném čtení se Senior klubem Ostaš. Vánoce si připomeneme s Petrem Šabachem
a jeho vánočními povídkami v podání pana
Františka Pivoňky. Těšíme se na setkání.

*********

S blížícími se Vánocemi jsme připravili
nabídku knih, které vás vánočně naladí a
další, které nám poradí v kuchyni (protože
znáte to, ty kila po svátcích…):
* BER, František: Ježíšek vypráví o vánočních tradicích
Vánoční příběhy pro děti - tradice - zvyky
- Vánoce
* SKÁLOVÁ, Hana: Ježíšek ; s povídkami
Ivony Březinové, Miloše Kratochvíla a Daniely Krolupperové
Vánoce - vánoční zvyky - české příběhy pro
děti - povídky - evropské vánoční zvyky česká literatura
* VÁCHOVÁ, Šárka: Vánoční koledy
Vánoce - vánoční zvyky - koledy - vyprávění
pro děti - česká literatura

* JARKOVSKÝ, Jaroslav: Příběh českých Vánoc
Vánoce - biblické události - vánoční zvyky
- lidová zbožnost - vánoční písně - folklór česká literatura
* VAVŘINOVÁ, Valburga: Abeceda Vánoc
Vánoce - advent - vánoční zvyky - adventní
zvyky - česká literatura
* HORECKÁ, Zdenka: Moučníky
Moučníky - recepty - kuchařské recepty

* SOVÁKOVÁ, Anna: Sovákova kuchařka,
aneb, Život s králem fóru

Sovák, Jiří, 1920-2000 - kuchařské recepty - jídla - příběhy - herci - recepty - česká
literatura
* LAMSCHOVÁ, Petra: Jídlo jako životní
styl, aneb, 100 otázek, odpovědí a receptů
Redukce tělesné hmotnosti - zdravý životní
styl - zdravá výživa - dietní jídla - redukční diety - kuchařské recepty - recepty - kuchařky - hubnutí

* PUSTELNIK, Anastazja: Moučníky sestry
Anastázie
Moučníky - sladké pečivo - kuchařské recepty - recepty

* GREGORA, Martin: Kuchařka pro rodiče
malých
Výživa dětí - zdravá výživa - dětská jídla kuchařské

* ŽÁK, Lenka: Víme, co jíme : vědomé vaření (podnázev: jak v kuchyni maximálně
využít obiloviny a šetřit tak čas, přírodu i
peníze aneb Cesta k soběstačnosti
Zdravá výživa - obilniny - makrobiotika - biopotraviny - kuchařské recepty

* DOLEŽALOVÁ, Alena: Domácí krabičková dieta : jak zhubnout zdravě, bez hladovění a natrvalo bez jo-jo efektu : dietní
jídelníčky na 10 týdnů včetně jednoduchých a rychlých
Dietní jídla - redukční diety - kuchařské recepty – dietní jídelníčky

* CASPAREK-TÜRKKAN, Erika: Vaříme
zdravě a rychle pro diabetiky : 90 chutných jídel připravených do 30 minut
Diabetes mellitus - dietoterapie - dietní jídla - rychlá jídla.

* BŘEZKOVÁ, Veronika: Rychlé a zdravé
večeře pro školáky : [120 jednoduchých
receptů podle ročních období]
Výživa dětí - dětská jídla - kuchařské recepty - recepty - zdravá výživa

* CHVÁTALOVÁ, Helena: Kuchařka pro báječné tchyně
jídla - kuchařské recepty - recepty - česká
literatura

* VAŠÁKOVÁ, Jana: Velký dietní plán, aneb,
12 jídelníčků na celý rok
zdravá výživa - dietní jídla - kuchařské recepty - recepty - jídelníček

* ČESKO na talíři : více než 100 receptů
české regionální kuchyně a několik me-

Dobrá akce s dobrým srdcem se zdařila.

A co??? No přece už třetí koncert polické skupiny Medium, tzv.
,,Koncert
pro
dobrou
náladu“.
Nedávno jsme navštívili letos už třetí koncert této čtyřčlenné skupiny, ved. p. Trojtlem v kostele Církve československé-husitské v Polici nad Metují. První koncert
se konal na jaře, kde nám skupina představila téměř celý svůj žánr - dechovka,
jazz, country, aj. Už tímto si nás, několik
příznivců, naklonili a opravdu vytvořili DOBROU NÁLADU. Druhý koncert byl

v rytmu country a kostel se bavil a plnil
ještě více. Na tyto koncerty nejsou žádné
plakáty, jen ten řekne tomu a kdo chce,
půjde. Kdo už byl - je polapen překrásnou
hudbou a zpěvem, nejvíce p. faráře Švarce.
To je hlas!!! No a třetí koncert v rytmu jazzu - to už byl kostel naplněn k prasknutí.
Takže ne jen koncert pro ,,DOBROU NÁLADU“, tak i pro dobré lidi od vynikajících
hudebníků. DÍKY.
A co ještě pochválit? V dnešní době
málo vídané volné vstupné, návštěvníci z

zinárodních specialit VIP hostů
Sapík, Jaroslav - kuchaři - kuchařství - jídla
- kuchařské recepty – recepty - regionální
kuchyně

* BROWN, Debbie: 50 tipů na dětský dort:
snadný návod, chytré rady, zábavné výsledky
Dorty - dětská jídla - kuchařské recepty - recepty - zdobení dětských dortů
* VANĚK, Roman: Kouzlo kuchyně Čech a
Moravy, aneb, Dědictví našich babiček
Česká jídla - příprava jídel - kuchařské recepty - recepty - česká literatura
* SKOPOVÁ, Kamila: Vánoční svátky o století zpátky, aneb, Tradice Vánoc v české
kuchyni
Vánoční jídla - vánoční dekorace - kuchařské recepty

* MOTALOVÁ, Veronika: Česká kuchařka :
klasické české recepty
česká jídla - kuchařské recepty - recepty česká literatura

* NEUMANNOVÁ, Eva: Adamova dieta : vitariánské recepty od Evy
Zdravá výživa - dietní jídla - syrová strava kuchařské recepty
* VANĚK, Roman: Poklady klasické české
kuchyně, aneb, Jak to ta babička tenkrát
vařila
Česká jídla - kuchařské recepty - recepty klasická česká kuchyně
* FORŠT, Jaroslav: Bio&dítě : bio i nebio
zdravá výživa
Autorem části „V rodině to všechno začíná“
je Zlatko Marinov.
Výživa dětí - zdravá výživa - bioprodukty biopotraviny - dětská jídla - kuchařské recepty - rady

Další rok se přehoupl a nás čeká jeho
poslední dvanáctina. Přejme si vzájemně, ať
čas adventu prožijeme s radostí a pokorou
v srdci a připravíme se na vánoční svátky,
které celý rok završí. A co do nového roku…
Poděkování – vám čtenářům a návštěvníkům knihovny za návštěvu. A ty, kteří cestu
do knihovny ještě nenašli, zveme na společná setkání v knihovně ať už s knihami nebo
informacemi, dokumenty, internetem nebo
na kulturních a vzdělávacích akcích knihovny.

V. Plachtová

Police, Hronova, Náchoda a nevím, odkud
všude ?!.
No budu se opakovat, ale krása střídala
nádheru, srdce zahřáté a vůbec nevadilo
chladno v kostele, přestože už bylo podzimní chladné počasí. Všem nám zúčastněným (všech věkových kategorií) bylo
kapelou Medium přislíbeno, že se další
koncert bude konat v jarním období a my
už se móóóc těšíme.
MUZIKANTI - DÍKY

Zd. Beran a další nadšení posluchači.

Polický měsíčník - prosinec 2013 - strana 12

PELLYHO DOMY
Úterý 3. 12. 2013 od 17 hodin
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ

K tanci a poslechu opět s p. Langrem z
Hronova.
Občerstvení zajištěno. Upozorňujeme návštěvníky této akce, že vnášení a konzumace
vlastních nápojů a potravin není dovoleno!
Vstupné: 30 Kč

Pátek 6. 12. 2013 od 10 do 17 hodin
sál Pellyho domů

MALÝ MIKULÁŠSKÝ TRH

Přijďte si vybrat originální dárky z nabídky
ručně vyráběných věcí, regionálních produktů apod.: malovaný textil, keramika,
dřevěné hračky, ručně tkané koberce atd.
Dílnička pro děti.
Předvádění řemesel.

Taneční kurzy 2013

7. 12. od 10,00 hod (vstupné 40,-)
14. 12. od 19,00 hod: VĚNEČEK
(vstupné 60,-)

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
kurzů pro mládež 2014
Závazné přihlášky jsou k
dispozici
v Infocentru
nebo na
www.policko.cz

Kurzovné: 1 400,- Kč
Záloha 700,- Kč je
splatná ihned při
přihlášení do kurzu. Doplatek 700,- Kč
splatný v únoru 2014
Zvýhodněné kurzovné: 1 200,- Kč
pouze při přihlášení celého páru (Podmínkou je jednorázová úhrada částky 1200 Kč,
zároveň za každého z přihlašovaného páru).
Taneční se budou konat vždy v sobotu na
sále Pellyho domů. Zahájení v září 2014.
Kurz povedou Poznarovi z Č. Kostelce.

Jeho žena Líza, na kterou si nevzpomíná, se
mu snaží pomoci zpět do života a vypráví
mu o jejich vztahu. Postupně začíná příběh
gradovat a vycházejí najevo překvapivé
okolnosti... Má smysl ve vztahu pokračovat? Není lepší odejít? Proč spolu chceme
žít? Hlavní hrdinové si nakonec odpověď
na otázky najdou a příběh končí.
Souboj, ve kterém jde o život, patří jedné z
nejúspěšnějších současných francouzských
her.
(z recenze Hany Michalikové)

Předprodej vstupenek bude zahájen
3. 12. 2013 od 9 hodin v Informačním
centru v Polici nad Metují. Prodej ani rezervace vstupenek dříve než 3. 12. není
možná.
Děkujeme
za
pochopení.
Vstupenky si můžete zarezervovat osobně
nebo telefonicky (491 421 501, 728 267
377) od 9 hodin na IC.
Pokud chcete vstupenky na toto představení někomu darovat, nabízíme vytvoření dárkových poukazů na jméno.

Středa 4. 12. 2013 od 18 hodin
Kolárovo divadlo Police nad Metují

ADVENTNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ

KOLÁROVO DIVADLO

Účinkují mladší žáci
ZUŠ Police nad
Metují.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
s Jaroslavem Duškem
a Natašou Burger

Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč.

Úterý 10. 12. v 8,30 a 10,00 hod
Kolárovo divadlo

HEJ MISTŘE!

Pondělí 9. 12. 2013 od 17,30 hod
Sál Pellyho domů

NA VÁNOCE DLOUHÝ
NOCE

Vánoční koncert smyčcových orchestrů
ZUŠ a jeho hostů
Vstupné 30,- Kč
Vstupenky se prodávají na místě 30 min.
před konáním akce, předprodej není.

Čtvrtek 12. prosince od 17.30 hod
Pellyho domy, učebna č. 306
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

PLSTĚNÍ:

VÁNOČNÍ OZDOBY

Cena Kč 80,- (vč. materiálu)
Lektorka: Martina Nosková
Přihlášky a platba do 3. 12. 2013 v IC.

Představení se uskuteční 3. 2. 2014 od 19
hodin v Kolárově.
VSTUPNÉ: 290,- / 280,- / 270,Excelentní dvouhodinový duel, nepostrádající dramatickou zápletku.
Hlavní hrdinové v podání brilantního Jaroslava Duška a ještě brilantnější Nataši
Burger, v roli manželského páru po 15
letech vzájemného soužití, jsou mrazivě
přesvědčiví.
Kruté i krásné věci, které si vzájemně řeknou během dvouhodinového strhujícího
dialogu, se stanou kořením vzájemně
odumírajícího vztahu, jenž upadá, ničen
každodenní monotónností, zvykem a otupělostí vzájemného soužití.
Krásná a sexy Líza Nataši Burger je impulzivním a emotivním protějškem civilně a
pragmaticky vystupujícího Gillese Jaroslava Duška, vracejícího se domů z nemocnice
po úrazu hlavy a dočasné ztrátě paměti.
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Rybova mše vánoční a téma narození
Ježíška, se v nové inscenaci Divadla
Drak originálně propojí s příběhem
velkého přátelství a odvahy dvou českých průkopníků lyžařství Bohumila
Hanče a Václava Vrbaty, který je pro
dnešní mladou generaci spíše velkou
neznámou. Jejich příběh je však natolik
silný, že stojí za to se k němu vracet…
Bohumil Hanč, na nějž doma čeká jeho
těhotná žena Slávka, se při náročném mezinárodním lyžařském závodu ocitne v
oblacích plných andělů pasoucích nebeské
beránky, kteří ho zapojí do příběhu o narození Ježíška. A snad i proto, že se jmenuje
Bohumil – Bohu milý, je mu svěřena role
Archanděla Gabriela – zvěstovatele narození.
Odkaz na lidovou tvorbu a tradici betlémů
a řezbářství budou moci diváci obdivovat v
podobě unikátních mechanických loutek.
Vstupné: 50Kč.

Představení je určeno pro školy i
širokou veřejnost.
Rezervace míst probíhá na Infocentru.

Pátek 13. 12. 2013 od 19 hodin
Kolárovo divadlo

VÁNOČNÍ KONCERT
orchestru Václava Hybše

Hosty tradičního koncertu budou tentokrát: Pavlína Filipovská, Karel Štědrý,
Marie Lulková, Lucie Zemanová, Václav
Dufek a Štěpán Růžička.
Vstupné: 230,- / 220,- / 210,Předprodej vstupenek v Infocentru.

Středa 18. 12. 2013 od 18 hodin
Kolárovo divadlo Police nad Metují

VÁNOČNÍ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ

Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč.

KINO

Pondělí 9. 12. 2013 od 19 hodin
Kino - Kolárovo divadlo

REVIVAL

Komedie Revival vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina SMOKE
přezdívaná "čeští Stouni" se za nejasných
okolností rozpadla v roce 1972, a kteří se –
každý z jiných důvodů – rozhodli pokusit o
její velkolepý comeback.
Každý ze čtyř bývalých muzikantů se ale s
údělem "rockera ve výslužbě" vyrovnal po
svém. Bolek Polívka coby ovdovělý otec
lídra módní kapely v podání Vojty Dyka
rezignovaně učí malé vrzaly, postava Karla
Heřmánka si k zadluženému studiu pořídila mladou ženu a dítě, jímavý Miroslav
Krobot tiše trpí pod pantoflem vyznavačky
etno hudby čili Zuzany Bydžovské, jen
Marián Geišberg zosobňuje jiskru věčného rockera - alespoň navenek.
Jejich pohnutky k oživení kapely Smoke
jsou různé:peníze, touha po ztracené slávě,
touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě
jednou pořádně odvázat.Jedno je však jisté
- jejich světy se potkávají a oni si začínají
užívat hudby, kamarádství a života na
pódiu i za ním. Nejen členy kapely, i všechny okolo ovšem čeká spousta zábavy a
často velmi překvapivých a komických
situací. A také se konečně podaří rozluštit
jedno velké tajemství – proč se vlastně
skupina rozpadla...

Hudba :Jan Ponocný
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot,
Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch
Dyk, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková,
Lucie Žáčková, Jana Hubinská, Richard
Genzer, Martin Simandl...
Vstupné: 50 Kč

Pondělí 16. 12. 2013 od 19 hodin
Kino - Kolárovo divadlo

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

Vánoční čas umí přinášet podivuhodné
příběhy, vtipné historky i nostalgii. Přijde
letos Ježíšek? je příběh dvou rodin, které se
rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho,
aby se konaly dobré skutky, přání se plnila
za každou cenu, a aby na zázraky věřily
nejen děti. Šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám) se vrací po třiceti letech
z emigrace v Mexiku do rodné Prahy. Podlehne totiž naléhání své mexické manželky
Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru Penélope, která se marně snaží otěhotnět, je
poslední nadějí zázrak, který by
v předvánočním čase mohlo splnit slavné
Pražské jezulátko. José má z návratu obavy,
protože moc dobře ví, že by mu mohl přinést nečekaná překvapení. Ta mají podobu
jeho dávného kamaráda Rudy (Václav
Postránecký), který všemi rád manipuluje,
ale hlavně jeho bývalé lásky Květy (Libuše
Šafránková) a její velké, osobité rodiny,
v čele s jejím synem Michalem (Igor Chmela). Rodné místo Josému připraví řadu
svízelných situací. Bude potřebovat nadhled a všechen svůj smysl pro nápaditá
řešení, aby se z malérů všichni dostali.
Nakonec se ale ukáže, že i každý z členů
Josého rodiny skrývá své tajemství, a že
v Praze je kromě legendárního Pražského
jezulátka i řada dalších bytostí, které jsou
schopné konat zázraky.
Vstupné: 50 Kč
Premiéra: 5. 12. 2013
Romantický / Česko / 2013 / 100 min
Režie: Lenka Kny
Scénář: Karolína Dubová, Lenka Kny
Kamera: Alexander Šurkala
Hudba: Michal Pavlíček
Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková,
Václav Postránecký, Dolores Heredia,
Aislinn Derbez, Igor Chmela, Pavel Kříž,
Danica Jurčová, Marian Roden, Radúz
Mácha, Oldřich Vlach

Soboty 7. 12. a 21. 12. od 8 do 14 hod
Masarykovo náměstí

VÁNOČNÍ TRHY

Pondělí 23. 12. 2013 v 19,00 hod
Masarykovo náměstí

PŘEDVÁNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ

Účinkují žáci ZUŠ Police nad Metují. Skauti
již tradičně přinesou betlémské světýlko.
Ostrostřelci budou opět vařit tradiční
nápoj.

Na programu adventních a předvánočních
akcí se kromě CKV Pellyho domy podílí také
spolky a jednotlivci, kterým touto cestou
děkujeme za spolupráci.
Organizační složka CKV Pellyho domy

PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN 2014
Neděle 5. 1. 2014 od 16 hodin
Kolárovo divadlo

NOVOROČNÍ KONCERT

Police symphony orchestra
Host: Ondřej Ruml

Vstupné: 80,- Kč v předprodeji
120,- Kč na místě
POČET VSTUPENEK OMEZEN.
Předprodej od 5. 12. 2013 od 9 hod na IC

Úterý 7. 1. 2014 od 17 hodin
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ

Čtvrtek 9. 1. 2014 od 17.30 hod
Pellyho domy, učebna č. 306
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

LEPTÁNÍ SKLA

OSTATNÍ AKCE

Pátek 6. 12. 2013 v 19,00 hod
Kostel Nanebevzetí P. Marie

ADVENTNÍ KONCERT

Jitky Zelenkové a Lev Rybalkin
Komedie / Hudební
Česko, 2013, 116 min
Režie a scénář: Alice Nellis
Kamera:Matěj Cibulka

Doporučujeme teplé oblečení.
Počet míst omezen!
Vstupné: 150,- Kč, předprodej v IC.

S sebou vlastní sklo (drobnější předměty)
nebo možnost zakoupit na místě.
Cena: 90 Kč/osoba
V ceně kurzovného materiál pro leptání
skla a šablony.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen.
Přihlášky a platba do 6. 1. 2014 v IC.
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Další připravované termíny a témata Čtvrtečního tvoření:
13. 2. - drátování
6. 3. - polystyrenový patchwork
10. 4. - prostírání z dutinek
15. 5. - kytičky z juty a látek

NABÍZÍME K PRODEJI:
BROUMOVSKÉ A POLICKÉ
STĚNY

SIRUPY, ŠŤÁVY A VÍNA

Od srpna se na našem pultu objevují výrobky firmy KITL, jejíž výrobky získaly
v loňském roce ocenění spotřebitelů.
Přijďte ochutnat!

Čtvrtek 23. 1. 2014 od 18,00 hod
Sál Pellyho domů

Grónsko a Špicberky, aneb
dvě sezóny v Arktidě
Cestopisná přednáška Jiřího Lehejčka

Pondělí 27. 1. 2014 od 19 hod.
Kolárovo divadlo

TRAVESTI SHOW: TECHTLE
MECHTLE

Známé tváře Dolores a Alex uvádějí
slečnu Stacey (nejlepší imitátorku Cher u
nás) a Travesti revue Techtle mechtle
„Změna je život“. Vstupné: 230Kč
v předprodeji na IC, 250Kč na místě.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Jarní semestr 2014: 22. 1., 12. 2., 5. 3., 12.
3., 3. 4. (čtvrtek), 23. 4. 2014

Ve dnech 27. 12. 2013 až
3. 1. 2014 budou Informační
centrum a kancelář
Pellyho domů uzavřeny.
Do dalšího roku
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a těšíme se na
setkávání na dalších akcích, které
pro Vás budeme
pro rok 2014 připravovat - dozvíte se o
nich na www.policko.cz nebo v dalších
číslech Polického měsíčníku.

Nakladatelství JUKO vydalo novou výpravnou obrazovou publikaci BROUMOVSKÉ A
POLICKÉ STĚNY s fotografiemi Oldřicha
Jenky, Oldřicha Jenky staršího a Libora
Jenky. Knihu o rozsahu 232 stran a rozměrech 300 x 220 mm je možné zakoupit na
našem IC za cenu 495Kč.
Knížka určená nejmenším dětem vypráví
o malém ptačím klukovi Pírkovi. Autorem
publikace je pan Jaroslav Soumar, učitel
výtvarného odboru polické ZUŠ, knihu
vydalo nakladatelství BOR Liberec a zakoupit si ji můžete za 115Kč na IC.

VOŇAVÁ MÝDLA

Nabízíme glycerinová mýdla z limitované
polické edice vyrobené z exkluzivních
parfémovaných olejů s nádhernou vůní
(limetka, jablko, japonská švestka, borůvka,
jahoda, lipový květ, levandule, toskánské
slunce, davinia). Originální, ručně vyráběné.
Prodejní cena: 65Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA

TIC POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba
v PROSINCI:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
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KLADSKÉ POMEZÍ

PÍRKO

IC

e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

NOVÉ KALENDÁŘE 2014:

Nástěnný kalendář z dílny Lubomíra
Imlaufa
s nádhernými
fotografiemi
z našeho kraje. K prolistování a prodeji na
IC za 149Kč.

BROUMOVSKO, POLICKO,
STÁRKOVSKO A TEPLICKO NA
HISTORICKÝCH
POHLEDNICÍCH

Další ze série stolních kalendářů
s historickými pohlednicemi. Nejen pro
sběratele! K prodeji na IC za 129Kč.

MEDOVÉ VÁNOČNÍ SLEVY!

Z důvodu předpokládané větší spotřeby
medu během vánočních svátků si můžete
v našem
IC
zakoupit
KVĚTOVÝ
MEDOVICOVÝ MED z Vernéřovic (980g) &
LESNÍ MED z Rokytníka (950g) za sníženou
cenu: 150Kč/sklenici .

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ - ROK 2013

V květnu letošního roku Muzeum papírových
modelů oslavilo
roční provoz. Je
radostí sledovat
a přispět k projektu, který nemá
obdoby
nejen
v České republice, ale i daleko za
hranicemi. Letošní rok, který byl v Muzeu
ve znamení stability a budování dobrého
jména, máme již skoro za sebou. V tuto chvíli je čas nejen na bilancování, ale především
na koncepční práci nejen v doprovodném
programu muzea, ale zejména na expozici a
sbírkovém fondu. Ke dni 18. 11. 2013 Muzeum od ledna letošního roku navštívilo přes
8 000 platících návštěvníků.
Muzeum se dařilo propagovat ve všech
médií. Prostor mu věnoval jak Český rozhlas
Hradec Králové, tak i Česká televize v pořadu „Tamtam“. Tištěná média se věnovala
hlavně jedné ze dvou největších letošních
akcí – Mezinárodním modelářským dnům.
V rámci projektu Mezinárodní modelářské
dny, který je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis, vydalo MPM několik nových vystřihovánek, mezi něž patří polická radnice,
polský maják a další propagační předměty.
Naše pozvánky na akce a expozici přejímala internetová média jak v Čechách, tak i v
Polsku, za vše jmenuji „Kudy z nudy“ nebo
„Kam s dětmi“.
Muzeum se zapojilo i do celorepublikových projektů jako je Rodinný pas, nebo
program Šťáva. Zúčastnilo se veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou, upozorňovalo na sebe po celý rok na akcích pořádaných Centrem papírového modelářství.
Letáky a plakáty putovaly do Informačních
center nejen v kraji a v Polsku, ale i do institucí, se kterými budujeme dlouhodobou
spolupráci.
Inovací prošly i naše webové stránky,
které vytvořil Ing. Petr John, s použitím
kreseb Jaroslava Soumara. Na webu (www.
mpmpm.cz) jsou nově přidané modely volně ke stažení. Stejně tak je na webu
zveřejněn text v polském jazyce o historii
papírového modelářství. Facebook týdně
v průměru osloví 500 lidí nejen z Čech, Polska a Slovenska ale i třeba z Turecka.
Workshopy jsme nabízeli široké veřejnosti. Interaktivní prohlídky spojené
s výtvarnou činností objednaným nejen
školním skupinám. Nejúspěšnějším se stal
program pod vedením Martiny Junkové Týden Země s podtitulem Recy – věci, na který
se přihlásilo šestnáct školních a školkových
skupin. Novinkou jsou například prohlídky
s nočním osvětlením se hrou nejen pro děti
a cílené programy, mezi ně patří Babičkování, ve kterých budeme v příštím roce pokračovat. V roce 2014 navážeme na úspěšný
Týden s Herkulem o jarním prázdninovém
týdnu, také na Memoriál Josefa Hejnyše
(soutěž a setkání dětí, skautů nad tematic-

kou vystřihovánkou). Návštěvníkům bude- Středa 11. 12. od 16 do 18 hodin
me nabízet stále něco nového, jako jsou na- BABIČKOVÁNÍ
příklad krátkodobé tematické výstavy. Na Společně strávený čas s prarodiči patří k
výtvory dětí z modelářského kroužku, který těm nejcennějším, které můžeme v životě
probíhá od poloviny září každý týden, se prožít. Zvlášť v dětském věku. Proto jsme
můžete podívat na našem facebooku www. připravili tento komponovaný program vefacebook.com/MuzeumPapirovychModelu.
dený lektorem. Čas bude i na čaj a bábovku.
Návštěvníkům nabízíme i bohatý sorti- Tentokrát si budeme povídat a vyrábět na
ment k prodeji. Jsou to jak vystřihovánky téma tkaní. Lektor Martina Junková. Vstup
nejrůznějších témat a obtížností, ale i papí- 30,-Kč.
rové náušnice, draci, razítka, ručně dělané
výrobky z papírového pedigu. V přípravách Neděle 22. 12. od 14 hodin
DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – BETLÉM
je i internetový obchod.
Ráda bych touto cestou poděkovala fir- Výroba betlému pod vedením Martiny Nosmě Dukase, především panu Baldovi za pří- kové. Vstupné děti do 6 let zdarma. Ostatní
zeň a podporu, vydavatelství PMHT, které v 40 Kč.
nově vydané vystřihovánce Tatra 148 S1 6 Úterý 24. 12. od 10 do 16 hodin
x 6 věnovalo celou zadní stranu obálky proŠTĚDRÝ DEN V MUZEU PAPÍROVÝCH MOpagaci muzea. Poděkování patří i firmám
DELŮ
BETEXA a Mega Graphic, které k prodaným
Prohlídka ve Vánoční atmosféře, zdobení
vystřihovánkám balí leták o MPM. Josefu
perníčků, výroba ozdob na stromek. VstupKleinerovi za papírovou sochu na Polickou
né děti, studenti, důchodci 15,- Kč. Dospělí
pouť před MPM.
30,- Kč.
Poděkování za pomoc při realizaci akcí
patří především Martině Gottwaldové, Pe- Čtvrtek 25. 12.
tru Fričovi, Ladislavu Badalcovi a v nepo- KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA ŠTĚPÁslední řadě Martině Junkové. Za přízeň a NA
návrhy na pojetí fasády Muzea panu Arch. Papírové tvoření, komentované prohlídky
Milanovi Weinerovi. Za kontrolu a revizi expozice muzea. Časy prohlídek: 14:00 a
vystavených exponátů panu J. Kropáčkovi, 15:00 hodin. Prohlídka v ceně vstupného.
V. Čabanovi a J. Křivohlavému. Radě muzea
ve složení předseda Mgr. Jan Tůma, Věra NÁVŠTĚVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Škraňková, Martina Gottwaldová, Jaroslav Štědrý den - 24. 12. od 10 do 16 hodin
25.12. - 30. 12. od 9 do 17 hodin
Soumar, Petr Frič a Josef Mašek.
Za celý kolektiv Vám přeji krásné pro- ZAVŘENO od 31. 12.2013 - 3. 1. 2014
žití adventního času,
radostné Vánoce a
šťastné vykročení do
nového roku. Věřím,
v Obecním domě v Machově
že se s mnohými z Vás
budeme v příjemné
atmosféře v Muzeu
papírových modelů
setkávat na pořádaných akcích i v roce
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
2014.

Divadelní představení
PEKLO V HOTELU
WESTMINSTER

Martina Váňová

Neděle 1. 12., 15. 12.
od 13 do 17 hodin
Těšíte se na Vánoce?
První a třetí adventní
neděli po obědě můžete přijít do Muzea
papírových modelů a
zapojit se do stavění
unikátního
společného betlému. Vstup
děti do 6 let zdarma,
Ostatní 30,- Kč.

Neděle 8. 12.
od 14:30 hodin
KŘEST HRY PRO
DĚTI – OBRÁZKOVÉ
BINGO
Setkání s tvůrci, občerstvení a turnaj o
ceny. Vstup zdarma.

městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát bláznivou
komedii s názvem „ Peklo v hotelu Westminster“ v nastudování divadelního souboru J.
K. Tyl z Meziměstí. Scénář napsal Ray Cooney, režie se ujala Irena Kozáková.
Představení pojednává o tom, že ani když jste členem vlády, není jednoduché si
něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům hotel, kde je i vaše manželka a
čínská obsluha vám moc nerozumí, je přímo katastrofa. To potom potřebujete
spolehlivého osobního tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým
zůstává rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a podváděný
manžel, je jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo…

neděle 8. prosince 2013 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.
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Muzeum města Police nad Metují

Vyznání do dřeva.Výstava loutek z řezbářské dílny Jarmily Haldové a jejích synů

Regionální muzeum v Náchodě srdečně zve do „Dřevěnky“ na tradiční vánoční
výstavu. V tomto roce je pro malé i velké
návštěvníky připravena v přízemí staré
polické školy výstava loutek z řezbářské
dílny Jarmily Haldové a jejích synů.
Práce současné profesionální výtvarnice ze Sedloňova v Orlických horách
představují to nejlepší, co bylo v našem
kraji v současnosti tohoto oboru vytvořeno. Jarmila Haldová (*3.12.1951) navazuje na trnkovskou a ladovskou tradici české výtvarné tvorby i svými loutkami. Jako
ukázka této tvorby budou v Polici n.M.
vystaveny marionety k pohádce podle F.

Hrubína Zvířátka a
loupežníci.
Vedle řady klasických loutkových
postaviček vytvořila Jarmila Haldová
také několik souborů představujících
stylizované postavy
z oper. Na výstavě si
návštěvníci mohou
prohlédnout loutky
znázorňující postavy z Mozartových
oper Don Giovanni,
komické opery Cosi
fan tutte, pohádkové
opery Kouzelná flétna, Rossiniho komické opery Lazebník
sevillský, či Dvořákových oper Jakobín
a Rusalka. Zcela netradičně je pojaté
ztvárnění Smetanovy Prodané nevěsty,
kde jsou loutky nainstalovány na kole
od vozu.
Jak název výstavy
napovídá,
představeny budou
i práce synů Jarmily Haldové. Od Josefa Haldy (* 1969)
je vystavena loutka psa, práce Jiřího
Haldy (* 1970)
zastupuje
plastika
sv.Tomáše.
Ukázku svébytné
loutkářské tvorby Tomáše Haldy
(*20.6.1972
†4.9.1998) reprezentují klasické

marionety pro kočovné představení Carmen, či loutky draka a kašpara. Loutky
k pohádce Kubula a Kuba Kubikula jsou
dílem Jakuba Haldy (* 1976).
Výstavu je možné ve staré škole „Dřevěnce“ navštívit denně mimo pondělky od
4. 12. 2013 do 5. 1. 2014 od 9,00-12,00 a
13,00-16,30 hod. Zavřeno bude také 24. a
25. 12., 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013. Vernisáž
výstavy proběhne 3.12.2013 v 16,00 hod.
Mgr. Jan Tůma

Vánoce v Dřevěnce
21.12.2013
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Cech panen rukodělných ve spolupráci s Regionální muzeum v Náchodě srdečně zvou v sobotu 21. prosince 2013 do staré polické školy
na Vánoce v Dřevěnce. Od 9,00 do 15,00 hodin
budou v prostorách historického bytu v prvním patře staré školy předvádět členky Cechu
panen rukodělných ukázky tradičních řemesel
(paličkování, výroba vaflí, předení, filcování...),
vánoční výzdoby a zvyků. Vánočně vyzdobený
historický byt bude poté možné navštívit až do
5.1.2014 v rámci prohlídky výstavy loutek Jarmily Haldové.

Světci k nám hovoří …
Svatý Mikuláš

Kdo byl Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš z Myry je jedním z nejuctívanějších světců v celém křesťanském světě,
ve východních církvích je dokonce druhým
nejuctívanějším světcem po Panně Marii. Je
světcem velmi oblíbeným, spojovaným se
štědrostí. Původní podoba jména je Nicolaos (z řečtiny).

Ježíše Krista) a na sklonku života vykonal
pouť do Říma, kde navštívil svatého otce.
Zemřel 6. prosince mezi lety 345-352. Pochován byl v Myře, ale když se tato oblast
dostala do područí muslimů, přepadli r.
1087 italští námořníci město, zmocnili se
Mikulášových ostatků a převezli je do italského města Bari, v němž se biskup podle
legendy zastavil při své cestě do Říma. V
Bari byla postavena k uchování vzácných
ostatků bazilika sv. Mikuláše, která byla r.
1089 posvěcena papežem Urbanem II.

Legendy:

K životu sv. Mikuláše se váže několik legend. Asi nejznámější je ta, která vypráví o
zchudlém šlechtici, který se zadlužil a přišel o majetek. Jeho třem dcerám hrozilo, že
skončí v nevěstinci. Když se o tom s. Mikuláš dozvěděl, vhazoval po tři noci oknem do
pokoje dívek peníze, které stačily nejen na
zaplacení dluhů, ale zbylo i na věno. Proto
je sv. Mikuláš spojován se štědrostí a pokládán nejen za patrona napravených prostitutek, ale i šťastného manželství.
Obyvatelům Myry pomohl sv. Mikuláš
od hladomoru tím, že množil bochníky chleba. Je proto i patronem pekařů. Za svého
pobytu v Bari prý zachránil životy několika
námořníků, a je tudíž pokládán i za jejich
patrona, stejně tak i za ochránce rybářů a
obchodníků. Obchodníci na svátek sv. Mikuláš rádi uzavírali složité obchody.
S osobností Mikuláše je též spojována
žákovská legenda, podle níž zachránil tři
studenty před zlým hostinským, který je
chtěl zabít a naložit do soli.

Atributy:

Mikuláš je zobrazován jako biskup s
vousem (na východě holohlavý) s mitrou
a berlou. Mívá u sebe také tři zlaté koule
nebo tři měšce (legenda o šlechtici a třech
dcerách), tři chlapce v kádi (legenda o zlém
hostinském) nebo kotvu a loď (zachránění
námořníci).

Svátek a kult sv. Mikuláše:

Narodil se kolem roku 280 v městě Patara v římské provincii Asii (dnes v jižním
Turecku). Pocházel ze zámožné rodiny, zabývající se pravděpodobně obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce prý
rozdal dědictví chudým. Ve velmi mladém
věku kolem roku 300 se měl stát biskupem
v městě Myře v tehdejší Lykii (dnes Demre
v Turecku). Za vlády císaře Diokleciána, kdy
byli v celé říši pronásledováni křesťané, byl
i Mikuláš uvězněn a pak poslán do vyhnanství. Když r. 313 císař Konstantin povolil
křesťanství, byl Mikuláš propuštěn a znovu
se ujal svého úřadu. Roku 325 se zúčastnil
Nicejského koncilu, kde se tvrdě postavil
proti ariánství (učení popírající božství

Svátek sv. Mikuláše je tradičně slaven 6.
prosince, kdy podle legendy světec zemřel.
Svátek přenesení ostatků sv. Mikuláše se
slaví v Bari každoročně 8. května, kdy se
konají slavnosti na moři a lidé plují k jeho
soše na loďkách. V předvečer se koná pestrý historický průvod městem. Sv. Mikuláš,
stejně jako všichni světci jeho doby, nebyl
nikdy oficiálně prohlášen za svatého, jeho
uctívání se spontánně šířilo mezi širokými
vrstvami věřících nejprve ve východních
oblastech – Byzantská říše, později Kyjevská Rus, kde byl ctěn jako obhájce pravověrnosti proti nevěřícím a stal se nejoblíbenějším světcem pravoslavné církve. Do
západní Evropy s jeho kult výrazněji začal
šířit od 11. století vlivem normanských mořeplavců, kteří jej přijali za svého patrona.

Na naše území proniká mikulášská tradice
ve 13. a 14. století.
Sv. Mikuláš je ochráncem ministrantů,
dětí, panen, poutníků a cestujících, rybářů, soudců, advokátů, notářů, obchodníků,
lékárníků, hostinských, mlynářů, pekařů, tkalců, kameníků, knihařů, knoflíkařů,
svíčkařů, hasičů, za šťastnou svatbu, proti
nebezpečí vody (u nás v 18. století nahrazen Janem Nepomuckým) a proti zlodějům.
Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a
měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.).
V Čechách je sv. Mikuláši zasvěceno celkem 124 kostelů, z nichž nejvýznamnější je
katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a dále oba pražské kostely – na Malé
Straně a na Starém Městě.

Lidová tradice

Ve středověku jsou u nás doloženy pestré skupiny maškar s Mikulášem, obcházející vesnicí, které však spíše připomínaly
masopustní průvody. Jejich pozůstatkem
je do dnešních dnů obcházení světce v doprovodu anděla a čerta v předvečer svátku,
jejich návštěvy v rodinách s malými dětmi a
obdarování sladkostmi a ovocem. Andělé s
Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o
symbolické“trestání“ a „strašení“ zlobivých
dětí.
Tradice spojené s Mikulášovou osobou
jsou velmi pestré a krajově i národnostně se
liší. S dobrotivým biskupem se setkáváme
téměř v každé zemi, i když často s pozměněným jménem. V Rakousku a katolickém
jižním Německu se mu říká Sankt Nikolaus,
na protestantském severu Německa ho Luther vyměnil za Weihnachtsmanna. V Nizozemsku se Mikuláš jmenuje Sinterklaas,
lodí přiváží dárky až z dalekého Španělska
a spouští je dětem v noci komínem. Švýcarský Mikuláš zvaný Samichlaus miluje hlučné průvody s rámusem, rachejtlemi, práskáním bičů a střílením z bambitek. V Americe,
Anglii a mnoha dalších západních zemích
mají zase Santa Clause.

Pranostiky

• Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívává).
• Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
• Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
• Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude
příští rok hodně hrachu.
• O sv. Mikuláši snížek často práší.
• Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně
zkruší.
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František Janeček
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Z polické mateřinky…
… dnes společně s Vámi nahlédneme do
odborného časopisu, který je zaměřený na
předškolní výchovu, a který poukazuje na
problém, jenž v praxi pálí i nás. Jedná se o
Vám dobře známou situaci, kdy „dítě doma
nezlobí, tak proč má ve školce problémy?“
Někteří rodiče mají totiž dojem, že jejich dítě je malý génius, který se o sebe umí
bezvadně „postarat“ – pojmem postarat
rozumí: obsluhovat ovladač televize a DVD,
zapnout počítač a ovládat myš bleskovou
rychlostí, umět se prosadit skákáním do
řeči dospělých, v obchodě ohmatat deset
rohlíků a nakonec si jeden vybrat a hned se
do něj zakousnout, v jiném obchodě bez dovolení čapnout, co se mu líbí – inu, život je
přece boj a tohle umět také není k zahození.
A tak se rodiče ještě obdivně usmívají – to
máme doma ale šikulku! Jenže ouha! Pak
takový miloučký raubíř nastoupí do školky
a už to začíná – neposlouchá paní učitelku,
skáče jí do řeči, když ostatní děti poslouchají čtenou pohádku, na procházce utíká apod.
Rodiče se diví: Doma vůbec nezlobí, proč má
tedy ve školce problémy? Není paní učitelka
moc náročná a přísná?
Paní učitelka vůbec není zbytečně náročná a přísná, paní učitelka je jen důsledná a udržuje dětem takové hranice chování,
aby mohla třída 28 dětí vůbec fungovat.
Dítě, které je doma středobodem zájmu rodičů, může si dělat cokoli a kdykoli, za každou, i sebevětší hloupost je odměněno obdivným smíchem, se bohužel, chce stejným
způsobem chovat i ve školce. Když zjistí, že
nemůže, je zle. Je sice pěkné mít doma šikulu, který umí obsluhovat všechny ovladače
od televize po počítač, který umí ve 4 letech
sám vyndat z kuchyňské linky hrníček, sám
přejít silnici, sám vyvenčit pejska – ale, proboha, proč? Je opravdu nutné, aby 4 - 5 leté
dítě riskovalo, že hrníček spadne, rozbije se
a promění v ostré střepy, že ho při přecházení silnice srazí auto, že při venčení pejska
potkají toulavého psího obra a špatně to
celé skončí? Rodiče by totiž měli umět posoudit, které dovednosti jsou pro jejich dítě
vhodné a které jsou nebezpečné. Ve školce
není možné, aby dítě samo přebíhalo silnici,
aby manipulovalo s nádobím, jak se mu zlíbí, a to může maminka stokrát paní učitelku
ujišťovat, že „doma to přece taky umí, tak ho
nechte“.
Častým zdrojem konfliktů mezi rodiči
a školkou je přesouvání zodpovědnosti na
děti. Rodiče jsou za své dítě zodpovědní, ale
asi je to občas dost zmáhá, tak nechají zodpovědnost na dítěti samotném. Jak si jinak
vysvětlit situaci, kdy 4 letá holčička rozhoduje o tom, co si oblékne, a to bez ohledu na
počasí. V reálu to potom vypadá i následovně: prosinec, teplota venku -3 stupně, paní
učitelka obléká děti na vycházku a s údivem zjistí, že holčička R. nemá čepici, nemá
punčocháče a trvá na tom, že ven může jít

v sukničce. Maminka tuto situaci před lehce šokovanou učitelkou okomentovala slovy: „ Ona je zvyklá si vybírat oblečení sama,
no, tentokrát to moc nevyhmátla, ale snad
se poučí. Víte, to je teď její nový hit, chodit
v sukničce…“ A maminka chytla holčičku za
ruku a bez čepice, punčocháčů a v sukničce
odkráčely obě středem… Takoví rodiče si
neuvědomují, že až jejich pohár trpělivosti
přeteče, tříleté nebo čtyřleté dítě ještě jakžtakž zpacifikují, pokud ale stejný výchovný
přístup budou ve svých dětech pěstovat až
do puberty, takového 16 letého šikulu zpacifikují asi dost těžko J.
„Tyhle druhy zlobení jsou důsledkem
rodičovského pohodlí, upozorňuje psycholožka PhDr. Halíková. Pokud dám dítěti nějaký příkaz, musím dohlédnout, je-li splněn.
A pokud ne, vyvodím z toho důsledky. Jinak
nemá cenu, abych příkaz vůbec dávala, to
už je z výchovného hlediska lepší udělat si
vše sama. Jenže jít potomka zkontrolovat
znamená přerušit práci, kterou dělám, telefonní hovor s kamarádkou nebo rozkoukaný
pořad v televizi. A pokud pokyn splněný není,
musím dohlédnout na to, aby byl. Třeba jen
tím, že nad dítětem stojím, dokud neuklidí
hračky – a to se mnohým rodičům prostě
nechce.“(Citováno z časopisu Informatorium 3 – 8, č. 8, str. 16). Pokud si dítě zvykne,
že plnit rodičovské příkazy nemusí, protože

to stejně nikdo nekontroluje, začne si automaticky dělat co chce i v oblastech, kde by
rodiče měli rozhodovat za dítě – připravování oblečení podle počasí, podání hrníčku
z kuchyňské linky, společné venčení psího
mazlíčka, společné přecházení silnice , chůze po městě za ruku apod. Dětské povinnosti musí být úměrné věku dítěte – předškolák si je schopen uklidit po sobě hračky,
srovnat knížky v poličce, srovnat svléknuté
oblečení, převrátit ponožky nebo punčocháče naruby, posbírat rozsypané pastelky,
ale vždy tu musí být milující rodič, který na
splnění těchto povinností dohlédne. A že se
dítě vzteká a nechce úkoly plnit? Inu, pak
máte na vybranou – buďto budete důslední
jako paní učitelky a pan učitel ve školce a
zvítězíte, čímž dáváte Vašemu dítku do života obrovský vklad, nebo nad vším mávnete
rukou, místo důslednosti si jdete přečíst noviny a pak se jednoho dne budete moc divit,
až Vás Váš …. náctiletý potomek pošle do
háje, protože po něm chcete, aby si uklidil
svůj pokoj.
Přejeme Vám, aby se Vám podobné problémy vyhnuly a aby Vaše děti zůstaly milé,
šikovné, veselé a poslušné bez ohledu na
to, jestli jsou jim tři roky, pět let nebo třeba
šestnáct!
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

První polovina listopadu na Bezděkově

V pondělí 4.11. prošli
naši prvňáčkové první větší
zkouškou – museli splnit zadané úkoly v českém jazyce
i matematice. Připomněli si
základní školní pravidla chování. Odměnou jim bylo pasování na školáka. A sladkou
tečkou byl pak malý dortík
vyrobený staršími spolužáky.
Ve čtvrtek 7.11. proběhl ve
všech zařízeních základní
školy Den otevřených dveří.
Rodiče a široká veřejnost
se mohli přijít podívat do
jednotlivých zařízení a přímo
se zúčastnit jednotlivých
činností.
Této
možnosti
u nás využilo 6 rodičů.
Svátek
svatého
Martina jsme si připomněli
v úterý 12.11. Vyprávěli
jsme si o pranostikách,
počasí, malovali obrázky a
také si upekli „martiňáky“.
V druhé polovině listopadu
nás čeká divadlo Čert a Káča,
návštěva knihovny a pečení
perníků. Též začínáme nacvičovat na Vánoční besídku.
Marie Vaisarová
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Listopad – měsíc plný školního sportování

Řádně nabitý byl podzimní sportovní program místní základky. Naši žáci se
v průběhu jednoho měsíce účastnili sedmi sportovních akcí. Čtyři z nich jsme
z pověření Okresní rady Asociace školních
sportovních klubů Náchod nebo České
florbalové unie Praha pořádali. Pokračujeme tak v cestě, která nás přivedla k
ohodnocení mezi tři nejlepší školy v okrese, zapojené do sportovních programů.

Běh do zámeckých schodů
Náchod - 1.11.2013

Dva smíšené týmy reprezentovaly
naši školu na této prestižní běžecké akci.
Tým našich nejmladších sbíral zkušenosti
a doběhl na solidním čtvrtém místě. Reprezentanti 6. – 7. ročníků po loňském
stříbrném místě letos svoji kategorii vyhráli ! Velká gratulace bodující čtveřici
holek i kluků a poděkování všem .Pohár
do Police přivezli : K. Šefcová, B.Meierová
, Š.Fulková, Veronika a Viktorie Gajdošovy,
z kluků Radek a Tomáš Jansovi, O.Binar,
J.Trojtl a Z.Adam.

Coca cola cup
Trutnov - 5.11.2013

Školní fotbalová reprezentace, složená převážně z kluků vyšších ročníků,
sehrála další kolo celostátní soutěže na
umělce v Trutnově. Po porážce od trutnovských borců jsme zvládli zápasy s červenokosteleckými kluky a také porazili
tým z Teplic n.M. Druhé místo je solidním
úspěchem, ale na postup do dalších kol to
nestačilo. J. Melichar, T. Gregar, F. Rieger,
M. Stuchlík, P. Lemfeld, M. Mihok, J. Starý,
J. Trojtl, T. + J. Thérovi, A.+ M. Žigovi, B. Toman, D. Hofman.

Okresní finále ve florbalu
Police n. M. - 7.11.2013

Holky ze šestých a sedmých tříd sehrály pohodový turnaj ve kterém nestačily pouze na tým plhovských reprezentantek a tak nám postup unikl opět o vlásek.

jedničkou domácích je Terka Rubáčková,
ze které roste opravdu výrazná sportovní
šikulka. Její nasazení , bojovnost a herní
myšlení při každém sportu je příkladem
ostatním.

Okrsek ve florbalu starších
žáků Police n.M. - 14.11.2013

Stejný průběh turnaje jako u mladších
žáků a také se stejným umístěním. Opět
druzí, tentokrát za borci z Velkého Poříčí.
Nějak se nám nedaří udělat ten vítězný
krok – i když v celkovém přehledu jsou
to krásná umístění. Nejstarší žáky školy
reprezentovali : Bernard, Blažek, Beran,
J.+T. Thérovi,Steiner, Plný, Mihos, Toman,
Krunčík, Lemfeld, Konrát, Žiga, Gregar,
Melichar a Stuchlík.

Oblastní turnaj mládeže ve florbalu – Police n.M. - 25.11.2013

V době, kdy smolím tyto řádky je turnaj ještě před námi. Přesto je – z mého
pohledu - významný už nyní ze dvou pohledů. Konečně akce pro děti z prvního
stupně a také důvěra a tak trochu ohodnocení naší práce ze strany České florbalové
unie, která si pro pořádání tohoto turnaje
vybrala právě polickou základku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
žákyním a žákům naši školy za velmi
dobrou reprezentaci školy nejen při sportování, ale také za solidní a slušné vystupování. Věřím, že při dodržení vypsaných
pravidel pro účast na sportovních akcích
se pro každého zájemce o sport otvírá
rovná šance pro účast ve školním týmu.
Poděkování míří také ke všem, kteří pomáhají se zajišťováním námi pořádaných
akcí a v neposlední také řadě všem, kteří
sportování žáků fandí nebo ho alespoň
tolerují.
Hezký den vinšuje Petr Jansa
kabinet TV, ZŠ Police nad Metují.

Burza zimních věcí

Kadoroční burza zimních věcí je (konečně) úspěšně za námi a já si jen mohu
oddechnout. Vše se zdařilo na jedničku
a v novém prostoru tj. malá tělocvina
základní školy jsme měli mnohem více
místa. Věcí k prodání bylo mnoho, ale
oproti předešlým letům jich bylo méně.
Poděkování patří mé rodině, manželům
Matěnovým a Vaisarovým, paní Matějíčkové, Hlaváčkové, Huškové, Čížkové.
Dále potom Květě Vídeňové, Aničce Kollertové, Janě Hofmanové a Janě S., Petře
Kohlové, Láďovi Brahovi. Dále p. Vaněčkovi z České Metuje. Nakonec bych ráda
poděkovala Sportu Hotárek za poskytnuté zboží. Ještě jednou moc děkuji a
těším se na příští rok.

Jubilejní ples SRPDŠ

Zároveň si Vás co nejsrdečněji dovolujeme pozvat na velkolepý jubilejní 30.
ročník již tradičního Plesu Unie rodičů v
Polici nad Metují, který se uskuteční 18.
ledna 2014 na sále v Pellyho domech.
Jelikož se jedná o kulatiny, tak jsme
pro Vás kromě kapely NACOPAK BAND
z Náchoda, která měla při minulém ročníku velmi dobrý ohlas, připravili večer
plný překvapení i zábavy a jako třešinku na dortu jubilejního plesu se ponoříme do tajů kouzel a magie, které Vám
předvede Mistr republiky v mikromagii
2011, finalista televizní soutěže Talentmánia 2010 a semifinalista Česko Slovensko má Talent 2012 pan Miloš MALÝ.
Již teď Vám slibujeme, že se máte na
co těšit.
Za Unii rodičů Tautzová Iveta
a Matěna Jaroslav.

Okrsek ve florbalu mladších
žáků Velké Poříčí - 12.11.2013

Asi nám letos neunikne titul „věčně
stříbrní“. Mladším klukům to jako jediní
natřeli hronovští hokejisté a tak se nám
postup na okres opět vzdaluje … přesto
musím pochválit kluky za nasazení a kvalitní hru a věřím, že v tomto ročníku máme
kvalitní sestavu florbalistů s budoucností.
Naši školu reprezentovali : Rieger, Pohl,
Hloušek, Jansa, Malík,Trojtl, Binar, Sirko.

Okresní finále starších žákyň
Police n. M. 13.11.2013

Starší holky vědí vítěze okresních finále vždy s předstihem. V Novém Městě
nad Metují se hraje na republikové úrovni
a tak si mohla naše děvčata zahrát i proti čerstvé reprezentance Buchalové. Asi
nepřekvapí opět druhé místo v turnaji.
Holky hrály s nasazením a za obrovské
podpory domácího publika. Suverénní

Polický měsíčník - prosinec 2013 - strana 20

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Říjnový program Polické univerzity
volného času pokračoval ve středu 23.
října promítáním snímků z druhé velké
cesty manželů Jenkových po světě. Po návštěvě v Nepálu – posluchači PUVČ měli
možnost si snímky z této cesty prohlédnout loni v lednu – si manželé Jenkovi
vybrali tentokrát opačný konec světa, Aljašku. A tak jsme se spolu s nimi a jejich
přáteli mohli vydat na virtuální pouť zajímavou krajinou z Anchorage, největšího
města Aljašky, do kanadského Vancouveru. Při této cestě jsme narazili i na české
stopy na Aljašce, navštívili jsme srub, ve
kterém pobýval polický horolezec Míra
Šmíd při jedné ze svých expedic nebo
hrob českého polárníka Jana „Eskymo“
Welzela v Dawson City. Jména některých
míst, jako např. Klondike, Yukon, Dawson
City mohla vyvolat v hlavách posluchačů,
zvláště mužů, vzpomínky na léta dávno
minulá, na mládí, kdy příběhy zlatokopů z této oblasti v období Zlaté horečky
byly oblíbenou četbou. Hlavně jsme však
pozorně sledovali nádhernou krajinu severu amerického kontinentu na skutečně
(nebo neskutečně?) krásných snímcích
autora. No prostě, Jenkové mají zřejmě
výtečnou práci s fotoaparátem či kamerou zakódovanou přímo v genech. A tak
se můžeme jistě těšit na snímky z dalších
výletů manželů Jenkových do exotických
a méně známých končin zeměkoule. Bude
to příště Ohňová země nebo snad Antarktida?
Ve středu 30. října představila paní
starostka Ida Jenková posluchačům PUVČ
vzácnou návštěvu, návštěvu z kostelecké
větve šlechtického rodu Kinských, pana

Františka Kinského. Rod Kinských pochází z Litoměřicka a počátky rodu se
kladou až do 13. století. Jméno Kinský
pak vzniklo přepisem z původního jména Wchynsky. Pan Kinský - slušelo by se
asi napsat hrabě Kinský, ale šlechtické
tituly byly, bohužel, v naší republice zrušeny – nás ve svém vystoupení seznámil
se svým rodem a s jeho významnějšími
představiteli v minulosti. Více se pak věnoval svému dědovi
Františku Josefu Kinskému (1879 – 1975) a
svému otci Josefu Kinskému (1913 – 2011),
kteří oba měli možnost
na své kůži poznat
socialistické metody
při likvidaci tzv. vykořisťovatelských
tříd
a zestátňování jejich
majetku. Sídlo rodu,
zámek v Kostelci nad
Orlicí, jim byl v roce
1948 zabaven, náhradní ubytování zajištěno
v nevyhovující chalupě v Orlických horách
(bez vody a elektřiny)
a oni sami a jejich rodiny vystaveni dalším represím. Samotné
historii zámku pan František Kinský věnoval závěr svého vyprávění a tato historie stojí jistě za pozornost. Stavba empirového zámku byla realizována v letech
1829 – 33, v roce 1948 byl zámek zabaven a krátkou dobu v něm bylo umístěno muzeum. Od roku 1951 sloužil zámek
jako sídlo Výzkumného ústavu pro chov
prasat(!), ale v důsledku nedostatečné
údržby však značně chátral, takže musel
být v roce 1975 vyklizen. V roce 1992
byl zámek v rámci restitucí v dezolátním
stavu navrácen Josefu Kinskému, který
s pomocí syna Františka a nemalých finančních nákladů zajistil rekonstrukci
ruiny zámku. Výsledkem je opět empirový skvost, který byl otevřen veřejnosti
v roce 2012 expozicí Život v biedermeieru. Kromě této expozice byl zpřístupněn
Zrcadlový sál, kde se pořádají různé kulturní akce, v přízemí zámku se nachází
expozice města Kostelec nad Orlicí a ve 2.
patře zámku je umístěna Galerie Kinský,
sloužící k pořádání výstav. Pan František
Kinský pak na úplný závěr svého sympatického vystoupení přednesl velice milé
pozvání k návštěvě zámku v Kostelci nad
Orlicí pro posluchače PUVČ. Můžeme se
tedy těšit, že se krásný zámek stane cílem
některého z našich příštích výletů.
Na další akci Polické univerzity se
posluchači sešli ve středu 13. listopadu.
V úvodu, jako téměř vždy, nás uvítala
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místní ZUŠ, respektive pan učitel Pavel
Čapek a žákyně Františka Pospíšilová se
svým violoncellem. Ta nám pak za klavírního doprovodu pana učitele zahrála
Variace C-dur skladatele Jana Křtitele
Vaňhala. A interpretku musíme pochválit
za velice hezký a s patřičným citem provedený přednes této melodické skladby.
Pak už jsme uvítali další hosty – Tomáše

Magnuska a jeho přítele MUDr. Radima
Uzla. Pana Magnuska posluchači měli
možnost poznat již při jeho předchozích
dvou vystoupeních v PUVČ a MUDr. Uzla
mají jistě v paměti z jeho rozhlasových
nebo televizních vystoupení. Tato dvojice se pak postarala o zajímavý program,
kde měl pochopitelně hlavní slovo MUDr.
Uzel. V jeho vyprávění se střídala vážnější témata s humornými historkami a tak
se posluchači skutečně nenudili a čas vyhrazený přednášce uplynul neskutečně
rychle. A co říci na závěr? To bychom se
museli vrátit na začátek. MUDr. Uzel se
v úvodu svého vyprávění vrátil asi o padesát let zpátky a líčil nám své začátky
jako čerstvého absolventa lékařské fakulty ve svém prvním působišti v Ústí nad
Orlicí. A zde byl hned v prvních dnech,
jako lékař gynekolog, pověřen úkolem
vystoupit s odbornou přednáškou pro
místní ženy. O několik dnů později se o
této přednášce objevila zpráva v místním
tisku, kde autor ohodnotil jeho vystoupení ne právě nejvhodněji volenými slovy s poněkud dvojsmyslným významem:
„…Dr. Uzel uspokojil na 60 přítomných
žen“. Analogicky můžeme konstatovat, že
v Polici nad Metují uspokojil, lépe řečeno
zaujal a pobavil rovněž asi 60 žen a několik přítomných mužů navíc. Za což jemu i
jeho partnerovi patří velké díky.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Vánoční kouzla pro váš byt

Vánoční přípravy ovládnou naše domácnosti zpravidla měsíc před svátečními
dny. V aranžérské dílně Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí však začíná příprava na vánoční výstavy daleko dříve. Toto období je totiž pro budoucí aranžéry a bytové designéry spojeno
se spoustou práce.
Otvíráme dveře aranžérské dílny a ocitáme se v zajetí Vánoc. Jako první symboly
příchodu adventu je třeba zhotovit různé
varianty adventních věnců. V každé rodině
se nějaký objeví, ať už zavěšený na dveřích,

nebo položený na stole. Fantazii se meze
opravdu nekladou. Někdo sáhne po klasice,
jiný hledá něco neokoukaného a moderního. Pokud vás zajímají letošní trendy, tak
tedy vězte, že in jsou modrozelené barvy
v kombinaci s bílou a stříbrnou. Pro adventní věnce lze využít různé předměty a materiály. Sklo, porcelán, proutí, ozdoby, stuhy,
plátky sušeného ovoce, skořápky ořechů,
celá skořice, šišky, korálky, drátky, kokosové
vlákno, lýko, plsť, živé nebo umělé květiny a
slaměné nebo polystyrénové základy nejen
ve tvaru kruhu. A samozřejmě svíčky, které
musejí být opatřeny bezpečnostními podložkami nebo skleněnými kalíšky a zelené
větvičky jehličnanů. No a pak už je potřeba

jen fantazie a šikovné ruce aranžéra, které
stvoří tu vánoční nádheru.
A co nám tedy aranžéři radí? Jelikož součástí oboru je i dekorace interiéru, měli
bychom dbát jejich doporučení, aby barvy
adventního věnce ladily s vánočním stromkem, umístěným v téže místnosti. Místo,
kde stojí vánoční stromek, je přirozeně to
nejkrásnější v celém bytě. Ale nepochybně
se vyplatí věnovat se trpělivě také výzdobě
dalších místností. Nezapomínejte na okna,
například sněhem ve spreji vykouzlíte ojíněnou zimní scenérii. Různé tvary a figurky
vystřihneme či vyřežeme ze samolepicí
tapety, tvrdého nebo
různobarevného
papíru. Při vystřihování tvarů nás čeká
náročná a pečlivá
práce, která vyžaduje
praxi a šikovné ruce.
Rovněž barevné naaranžované dekorace,
koule, zvonce zavěšené na garnyžích či
v oknech navodí svátečnější a útulnější
atmosféru.
Balení dárků má
s mnoho společného
floristikou, a to nejen potřebnou dávkou
fantazie a zručnosti, ale i využívanými materiály. Dárky chceme udělat radost svým
blízkým, proto věnujme balení dárku stejnou péči jako jeho nákupu. Při výběru balicího papíru pamatujte na to, komu je dárek
určen. Pak už jen sladíme papír s ozdobami.
Zdobit můžeme mašlemi, korálky i perličkami.
Pro čtenáře si poříčtí aranžéři letos připravili jako malý vánoční dárek návod na
výrobu stylového svícnu. Z náčiní potřebujete pouze zahrádkářské kleště na zpracování drátků. Při výrobě svícnu se používají
stálezelené větvičky jedle, túje, borovice,
tisu, buxusu či cesmíny. Větvičky se zapichují na misce z umělé hmoty do aranžovací hmoty Oasis, kterou je třeba nechat
den předem nasáknout vodou. Do středu
se pomocí drátku zapíchne kónická svíčka a
přidají se na drátku navázané stříbrné ozdoby,
sušené přízdoby (z přírodních materiálů slaměnky, šišky, skořice,
badyán) a květy chryzantémy. Také bychom
si měli zapamatovat
jednu důležitou zásadu. Pokud používáme
tavnou pistoli, neměli
bychom s ní nikdy lepit
živé větve.
Mladí aranžéři tedy
v předstihu připravili
pod vedením svých učitelek odborného výcviku velké množství vá-

nočních dekorací, jež je možno obdivovat
i zakoupit na mnoha vánočních výstavách,
trzích a předváděcích akcích na různých
místech regionu (Velké Poříčí, Hronov, Náchod). Prestižní výstavou vánočních dekorací bude dne 6. prosince také prezentace
aranžérů z Velkého Poříčí v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
A to ještě zdaleka není všechno. Celý
podzim byl věnován horečnatým přípravám na každoroční nejvýznamnější soutěž
nadějných aranžérů AR JUNIOR v Českých
Budějovicích, mezi jejíž disciplíny patří vý-

zdoba výkladní skříně i makety, zhotovení
plakátu, dárkové balení, špendlení na živý
model a v oblasti počítačové grafiky pak
návrh na firemní reklamní tašku. Ale to si
necháme až na příště.
Příjemnou pohodu o letošních Vánocích
a štěstí i pevné zdraví přejí čtenářům
žáci a pracovníci

Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz
Ivana Krtičková a Mgr. Renata Lelková
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Základní umělecká škola informuje…
•

Adventní a předvánoční čas

•

Adventní koncert žáků ZUŠ

•

Prosinec je u nás v ZUŠ vždy ve
znamení hektických příprav a vlastních vystoupení, koncertů a jiných aktivit v Polici i v blízkém okolí, na kterých
mohou děti předvést své umění nejbližším i širší veřejnosti. Letos tomu není
jinak, proto vás zveme i takto alespoň
na některé naše předvánoční akce:

•

Vánoční koncert žáků ZUŠ

•

Dlouhonoční vytrubování

Ve středu 18. prosince od 18:00 hodin
v Kolárově divadle

Ve středu 4. prosince od 18:00 hodin
v Kolárově divadle

Vánoční koncert smyčcových
orchestrů a hostů

V pondělí 9. prosince od 17:30 hodin
v sále Pellyho domů

Neděle 23. prosince od 19:00 na náměstí; od 24:00 v kapli na Hvězdě

Jednotlivé třídní vánoční večírky na
koncertním sále ZUŠ – konkrétní informace a termíny naleznete na webových stránkách školy www.zuspolice.cz
Těšíme se na setkání s vámi při některé
z našich kulturních akcí a do předvánočního
shonu i nezadržitelně se blížícího nového
roku přejeme dostatek času na láskyplné
setkávání s blízkými (i těmi vzdálenějšími)
s otevřeným, citlivým a vnímavým srdcem!
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(ZUŠ)

Firmě Saar Gummi se daří
topadu se zástupci společnosti zúčastní
Studentské vědecké konference na VŠCHT
v Praze a začátkem prosince Veletrhu pracovních příležitostí na Technické univerzitě
v Liberci.
Vedení firmy by chtělo touto cestou
poděkovat všem svým zaměstnancům za
jejich obětavé celoroční úsilí, které vedlo
k dosažení velmi dobrých výsledků společnosti a popřát jim klidné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2014.

Ing. Marie Jirková
personální odd.

V říjnovém čísle zpravodaje jsme Vás
informovali o dokončení stavby mísírny
směsí. V současné době probíhá instalace
technologií a odlaďování segmentů linek.
Zahájení provozu mísírny je plánováno na
6. ledna. S otevřením mísírny souvisí i probíhající výběrová řízení na klíčové technické pozice, které jsou zveřejněny na webových stránkách Saar Gummi.
Převzetím konkurenční výroby došlo
ke zvýšení objemu výroby těsnění pro modely vozů VW Up!, Škoda Citigo a Seat Mii.
Daří se i u připravovaných modelů pro vozy
Mercedes a v nejvyšší modelové řadě vozů
BMW.
Společnost Saar Gummi splnila také
všechny podmínky pro přidělení prestižní-

ho ocenění Q1 od společnosti Ford Motor
Company. Ocenění Q1 je udělováno dodavatelům Fordu, kteří dosáhli stabilní úrovně
kvality uspokojování zákazníků splněním
požadavků výrobců aut na řízení kvality,
dodávek a materiálů.
Jelikož na trhu práce je dlouhodobě nedostatek technických odborníků, zahajuje
společnost Saar Gummi intenzivní spolupráci se školami, které mají blízko k jejímu
zaměření. Za účelem výchovy svých potenciálních zaměstnanců bude společnost realizovat odborné praxe, exkurze a nabídne
diplomové práce pro studenty technických
škol. Ti nejlepší pak mají šanci získat v budoucnu perspektivní uplatnění u stabilní
a rozvíjející se společnosti. Na konci lis-

Tříkrálová sbírka 2014

V době adventní připravujeme
Tříkrálovou sbírku, a proto bychom Vás již nyní
rádi informovali,
že skupinky koledníků navštíví naše
ulice i domácnosti v termínu 3. - 6.
ledna 2014. Jako vždy proběhne sbírka do zapečetěných pokladniček, které
budou viditelně označeny, dospělý doprovod koledníků bude vybaven průkazem a informačními materiály. Snažíme se každoročně zajišťovat stejné
skupinky a proto „ty své“ koledníky již
většinou znáte. Veškeré vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití. Peníze budou použity
na dobročinné aktivity Sdružení Česká
katolická charita, na pomoc rodinám v
nouzi a podporu soc. aktivit pro starší,
osamocené a nemocné lidi, na národní
a zahraniční humanitární pomoc.
Kateřina Nekvindová,
asistent pro místní sbírku

Zprávy z domova
důchodců

Vážení spoluobčané, určitě jste čekali
na naši Vánoční výstavku. Velice se Vám
omlouváme, letos výjimečně jsme od pořádání výstavky upustili z provozních důvodů. Děkujeme Vám za pochopení. Místo
výstavky jsme si v Domově uspořádali
Adventní posezení uživatelů s jejich rodinnými příslušníky a přáteli. V příštím
roce se opět k výstavkám vrátíme. Moc si
ceníme Vaší přízně a zájmu, kterou našemu Domovu projevujete, a bez které by
Domov nebyl takový, jaký je. Děkujeme.
Jménem všech uživatelů a zaměstnanců domova důchodců Vám všem přejeme
klidné, šťastné a požehnané vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce 2014.
Věra Kašíková, ředitelka

Prosba nejen
„ledhujským“…!

V rámci přípravy oslav 110 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Velké Ledhuji bych rád touto cestou poprosil Vás, občany Police i okolních obcí,
o laskavost. Máte-li po rodičích, nebo
příbuzných doma dobové fotografie,
pohledy, nebo i texty související právě
s naším sborem SDH ve Velké Ledhuji, velice bychom uvítali jejich zapůjčení.
Budeme vděční i za možnost pořízení
kopie. Dokumenty by tak mohli příjemně
dokreslovat zápisy z kroniky sboru.
Veškeré takové dokumenty sbíráme
prostřednictvím polické knihovny.
V případě zapůjčení dokumentu pro účely výstavy, bude vlastnictví dokumentu samozřejmě evidováno. Dokumenty
je možné nosit v otvírací době polické
knihovny do konce dubna 2014. Předem
děkuji za ochotu knihovnicím i Vám,
kteří si najdete chvilku a podíváte se do
rodinných alb, případně se po něčem takovém „mrknete na půdě“.

Za SDH VL Aleš Trojtl
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Mateřské centrum
MaMiNa bilancuje

Rok se s rokem sešel, a tak poprvé bilancujeme. Po dvanácti měsících v čele MC
máme za sebou mnoho zajímavých zkušeností i práce a před sebou ještě více výzev
a nápadů.
Končícího roku bychom rády využily
a poděkovaly mnoha lidem za podporu.
Především Městu Police nad Metují, bez
jehož zásadní finanční podpory bychom
těžko dokázaly centrum provozovat. Úspěšnému chodu centra pomáhají také všechny
maminky, které se programů pravidelně
účastní a tím občanské sdružení podporují.
Obrovské dík patří všem maminkám,
které nezištně pomáhají zajišťovat dopolední programy – Šárce Pášmové, Radce
Beranové, Markétě Maršíkové a Lucce
Riegerové.
Děkujeme taky všem vedoucím dopoledních i odpoledních kroužků pro děti i dospělé – neúnavně nadšené Martině Macounové, šikovné Martině Noskové, vedoucí
předškolkových Zvídálků Janě Kleinerové
a jazykové lektorce Martě Prokopové. Za
důležitou pomoc s granty a projekty děkujeme Katce Boučkové. A nechtěly bychom
zapomenout ani na vedoucí prázdninových
programů Zuzku Bornovou a Martinu
Junkovou.
Za rady a podporu v průběhu celého
prvního roku děkujeme také Katce Hlávkové.
Věříme, že tomuto spolehlivému týmu
vydrží nadšení i pro další rok a těšíme se na
spolupráci.
SRDEČNÉ DÍKY VŠEM!
Přejeme krásné a klidné svátky a v novém roce se těšíme na známé, ale i nové
tváře!

Eliška Žáková, Helena Pohlová, Marie
Hornychová - rada MC

Setkání sběratelů

V sobotu 26. 10. 2013 proběhlo již
3. setkání sběratelů všech oborů na sále
Pellyho domu. Setkání se zúčastnilo 70
sběratelů a návštěvníků, včetně starostky
města Idy Jenkové, Miroslava Jánského-zhotovitele vydaných souborů zápalek
s motivy Policka a šéfredaktora Náchod-

PROSINCOVÉ AKTUALITY MC

ARÓNIE a bylinné čaje - srdečně zveme na přednášku spojenou s ochutnávkou
ve čtvrtek 12.12. v 16 h - přednáška je zaměřena na zdravotní účinky černé jeřabiny
(arónie), její využití v domácí kuchyni a
možnosti pěstování. Poslechnete si i další
zajímavosti a informace o bylinných čajových směsích.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Datum včas upřesníme na www, fb, nástěnce. V centru přivítáme Mikuláše, čerta
a anděla – z řad dětí ZŠ. Děti dostanou od
Mikuláše malou odměnu, proto na daný termín prosíme nahlásit zájem o nadílku.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

V posledním předvánočním týdnu se
společně naladíme výpravou ven, ustrojit
vánoční strom plný pochoutek pro zvířátka.
Termín bude opět upřesněn (dle počasí).

ského deníku. Z různých oborů byly zastoupeny nálepky zápalek, sýrové a pivní
etikety poštovní známky, pohledy, mince
a různé jiné. Občerstvení velmi úspěšně
zajišťovala paní Olga Jarčušková, za což
jí opět děkujeme. Dále velmi děkujeme
městu Police nad Metují, CKV Pellyho
domy a Muzeu papírových modelů
za vstřícný přístup a spolupráci.
Dovolujeme si
pozvat sběratele a
veřejnost na další
4. setkání sběratelů v sobotu 29.
3. 2014. K tomu
účelu již Klub sběratelů vydal praktický kalendář.
Josef Máslo
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ZVÍDÁLEK

Ve středečním dopoledním programu
Zvídálek (pro děti od 2,5 let bez doprovodu
rodičů) se uvolnilo několik míst po dětech,
které odešly do školky. Zájemci se mohou
hlásit přímo na kontakt lektorky: Jana Kleinerová - telefon 775938553, email janikleiner@seznam.cz

VALNÁ HROMADA

Rada sdružení svolává na pátek 20.12.
2013 v 17 h Valnou hromadu pro členy o.s.
Program: projednání důležitých organizačních bodů MC MaMiNa a slavnostní zakončení roku. Podrobnosti v pozvánce.
AKTUALITY, NABÍDKU KROUŽKŮ A
PROGRAMŮ, FOTOGALERII A JINĚ NAJDETE NA www.mcmamina.cz nebo profilu
www.facebook.com/MCMaMiNa

ORTOPEDIE
Změna ortopedické
ambulance v Polici nad
Metují od 1. 12. 2013
K 30. 11. 2013 ukončila
MUDr. Pokorná ortopedickou
ambulanci, vykonávanou v rehabilitačním středisku vždy
ve středu odpoledne.
Nově bude ortopedickou
ambulanci zajišťovat
MUDr. Jaroslav Šenk.

Ordinační hodiny :
Pondělí 14.00 – 16.00 hodin
- pouze pro objednané na
telefon 491 420 472

NOVINKY FILATELIE
Osobnosti: Otto Wichterle,
český vynálezce kontaktních
čoček (1913 – 1998).
Námět známky: Prof. Ing. RNDr. Otto
Wichterle, DrSc. se narodil 27. října 1913 v
Prostějově a zemřel 18. srpna 1998 na Stražicku. Narodil se v bohaté rodině prostějovských podnikatelů a v šesti letech málem zemřel v důsledku dlouho trvajících horeček.
Kvůli nemoci měl domácí školu a po svém
uzdravení nastoupil rovnou do páté třídy. V
devíti letech nastoupil i přes svůj nízký věk
na státní gymnázium, kde maturoval
s vyznamenáním.
Na vysoké škole se
chtěl zabývat matematikou a fyzikou,
proto se rozhodoval
mezi strojírenstvím
a chemií. Nakonec
se rozhodl pro fakultu
Chemicko-technologického
inženýrství ČVUT v
Praze.
Po 17. listopadu 1939 kdy byly protektorátním nařízením všechny vysoké školy
uzavřeny, začal Otto Wichterle pracovat
ve Výzkumných chemických dílnách firmy
Baťa. Tam se zprvu zabýval úpravou materiálu Nylon 66, ze kterého ale nešly spřádat
vlákna. Díky předchozím výzkumným zkušenostem se mu podařilo upravit tento materiál tak, aby z něj šly táhnout vlákna. Díky
tomu se začal průmyslově vyrábět silon,
používaný především pro výrobu pánských
ponožek a dámských punčoch („silonek“)
Nejznámějším vynálezem Otty Wichterla jsou ale gelové kontaktní čočky. Zprvu
byla jejich výroba značně problematická,
nepřesná a s malým výtěžkem. Až po roce
1961 se mu podařilo proces výroby zjednodušit a připravit pro masovou výrobu
(prototyp výrobního zařízení sestavil doma
z dětské stavebnice „Merkur“, poháněnou
motorkem z gramofonu). V roce 1965 se o
jeho vynález začaly zajímat velké firmy z
USA, které začaly vyrábět kontaktní čočky
v zahraničí.
Pro jeho politickou neutralitu se potýkal s problémy téměř celý život, zejména však v době komunistického režimu.
Zasloužená úcty a uznání se mu dostalo
až po roce 1989. V roce 1990 byl zvolen
předsedou Československé akademie věd
a ve funkci zůstal až do rozdělení Československa. V roce 1993 mu Karlova univerzita
udělila čestný akademický titul Doctor honoris causa a téhož roku byla jeho jménem
pojmenována planetka v naší sluneční soustavě. Od roku 2002 uděluje Akademie věd
České republiky cenu Otty Wichterleho talentovaným vědcům do 35 let věku.
My si můžeme model výrobního zařízení z Merkuru prohlédnout v našem městě -

v Muzeu Merkuru.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě
fialové kombinovaný hlubotiskem v barvách červené, švestkově modré a modré

400 let Bible kralické

(1518). Ve druhé polovině století v Ivančicích u Brna (1562) a od roku 1578 na tvrzi
v Kralicích, pod patronátem Jana Žerotína,
který sídlil v blízké Náměšti.
Iniciátorem překladu byl bratrský biskup Jan Blahoslav. První vydání Kralické
bible vyšlo v šesti svazcích, proto se často
označuje jménem „šestidílka“. Rozdělení
textu do šesti svazků bylo způsobeno tím,
že se nejednalo jen o biblický text, ale i o
rozsáhlé komentáře a vsuvky po stranách,
díky kterým se text značně rozšířil. V Kralické bibli se poprvé v českém prostředí objevuje dělení kapitol na verše (podle vzoru
Roberta Stephana z roku 1551).
Způsob tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou
A ještě upozornění. V prosinci vyjde
k 120. výročí českého tenisu tiskový arch
s 25 různými známkami s portréty našich
tenistů z historie i současnosti. Známky budou v hodnotě A = 13,- Kč. Bude to poprvé
v historii naší filatelie, kdy na známce bude
portrét dosud žijící osobnosti. Do současnosti takto mohl vyjít jen portrét prezidenta republiky.

Námět známky: Bible kralická je česká
tištěná bible, kterou z původních biblických
jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny)
přeložili překladatelé a teologové původní
Podle časopisu Filatelie a webových
Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle
stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
místa vytištění, kterým byly Kralice (Jižzpracoval S. Plachta
ní Morava). Je
to první český
překlad bible z
POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
původních jaDle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců
stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím
zyků, nikoli z
se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní
latinské Vulgáty
psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat
(lidové vydání).
psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně
Bratři
od
imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u
počátku
své
nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace
v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě
činnosti kladli
doporučitelnější.
důraz na litePřeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti
přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
rární
činnost
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a
svých členů a
preparáty proti zablešení.
i proto velmi
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu
roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto
brzo ocenili výhromadné očkování přijdete.
znam knihtisku.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na
Jejich tisky vyvodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.
nikají vysokou
Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 14. 12. 2013
typografickou
Hlavňov:
velké parkoviště
8.20 - 8.25 hod.
úrovní. Jednota
u bývalé prodejny
8.25 - 8.30 hod.
bratrská byla
Hony:
u požární nádrže
8.35 - 8.40 hod.
zakázaným
Pěkov:
u prodejny
8.45 - 8.50 hod.
Bukovice:
u požární zbrojnice
8.55 - 9.10 hod.
náboženským
Police:
u autoopravny na Sibiři
9.10 - 9.15 hod.
uskupením. Z
u kotelny na sídlišti
9.15 - 9.20 hod.
důvodu utajení
náměstí u radnice
9,20 - 9.25 hod.
se ve vydaných
parkoviště u střediska
9.25 - 9.30 hod.
Radešov:
u truhlárny
9.30 - 9.40 hod.
knihách nepouČeská Metuje:
u hospody
9.45 - 10.00 hod.
žívalo označení
Žďár nad Metují: u hospody
10.05 - 10.10 hod.
místa tisku, jen
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
10.15 - 10.20 hod.
krycí označepřed hospodou
10.20 - 10.30 hod.
ní „in insula
Slavný:
u hřiště
10.35 - 10.40 hod.
hortensi“ (pro
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
své
umístění
listopadu a prosince i v ambulanci
v Suchém Dole 120,- Kč.
v zahradách).
Tajná bratrská
Ordinační hodiny:
Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod.
tiskárna
byla
Pá:
15.00 - 16.00 hod.
nejprve v LitoVeterinární ambulance Suchý Důl
myšli (1503),
MVDr.
Kulich
Miroslav
tel: 602 628885
Mladé Boleslavi
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Astronomický
klub

Jmelí - pověry a tradice

K tradičním vánočním zvykům, které
přežívají dodnes, patří snítka jmelí. O Vánocích by neměla chybět v žádné domácnosti. Lidé si zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují k lustru či
dávají do váziček na stůl. Do domu přináší
jmelí štěstí, odvahu a lásku. Čím více je na
větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás
má čekat v novém roce.

Jmelí je stále zelená, keřovitá až 80 cm
vysoká rostlina, která roste po celé Evropě
jako cizopasník v korunách jehličnatých i
listnatých stromů, kam její semena zanesou
ptáci trusem. Semena pak zapustí kořínky
do kůry stromu a rostlina se živí jeho mízou, z níž čerpá vodu a minerály. Ostatní živiny si vytváří fotosyntézou.
Ve středověku se jmelí používalo jako
významná léčivá rostlina a moderní věda
jeho léčivé účinky potvrdila. Jmelí obsahuje
látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto
látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze.
Jmelí je odpradávna obestřeno jakýmsi

Jak jazyk vládne životu
i smrti:

„Jazyk vládne životu i smrti“. Vaše ničivá slova mohou zapřičinit hluboké rány,
mohou se stát zbraní,
mohou zadusit touhu
dál se snažit, dokonce
mohou zničit i životy
druhých.
Vaše zhoubná, neuctivá slova mohou
někoho ponížit v očích druhých, zničit jejich
pověst a mít trvalý vliv na vztahy v okolí
k tomuto člověku.
Vaše nadšení vzbuzující slova mohou
někomu dodat odvahy a povzbuzení a pomoci mu být takový každý den.
Buďte opatrní v tom, co říkáte. Slova
v sobě ukrývají neuvěřitelnou sílu. Pokud
máte chuť říct slova, kterými popřejete
dobro, pochválíte nebo povzbudíte, tak to
udělejte hned teď a přímo to těm druhým
řekněte.
Naslouchejte svému srdci a reagujte.
Někdo někde čeká na vaše SLOVA.

BHAKTIVIGJÁNA SVÁMÍ

tajemnem a mnoha legendami. Podle jedné z křesťanských legend bylo jmelí kdysi
stromem. Z jeho větví prý Josef vyřezal o
Vánocích kolébku pro Ježíška. Po třiatřiceti
letech potom strom porazili Římané. Z jeho
kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom jmelí pak seschl do malých
keříků a stejně jako věřící jsou živi z Kristova těla, tak i jmelí ze živin jiných stromů.
Políbení pod jmelím na Štědrý den má zajistit lásku až do příštích Vánoc a podle Keltů
líbání pod jmelím zajišťuje také plodnost.
Darujete-li někomu o Vánocích kytičku jmelí, přinese mu to radost, lásku a ochranu
před nemocemi.
Zvyk líbat ženy a dívky pod zavěšeným
jmelím pochází pravděpodobně z Anglie a
k nám se dostal ze sousedního Německa.
V Norsku je jmelí symbolem usmíření. Tradice užívání jmelí jako vánoční dekorace
k nám přišla z Anglie. Magickou moc mu
přisuzovali již naši dávní předkové. Jmelí
sloužilo k ochraně proti zlým duchům a k
zajištění lásky a plodnosti.
Sny o jmelí mají kouzelnou moc. Pokud
se vám zdá o jmelí (zvláště pak líbáte-li se
pod ním), znamená to lásku nebo brzkou
svatbu v rodině. Je-li jmelí zelené, znamená štěstí, suché neštěstí, zlaté je symbolem
bohatství (ale musí to být vzácné, přírodně
zlaté, jmelí, ne uměle pozlacené). Kupovat
ve snu jmelí nevěští nic dobrého, ale rozdávat jej znamená, že budete pomáhat potřebným. Zavěšování jmelí je symbolem štěstí,
které k vám teprve přijde.

František Janeček

Bůh je štědrý

Bůh je neomezený a jeho touhy jsou
také neomezené. Pokud nám nejvyšší osobnost Božství bude přát, můžeme mít k mání
tolik ovoce, obilí a dalších potravin, že je
lidé celého světa nesnědí, ano kdyby jedli
desetkrát více, než kolik mohou. V tomto
hmotném světě ve skutečnosti není ničeho
nedostatek, až na vědomí Kršny. Pokud by
se lidé stali vědomými si Kršny, bylo by díky
transcendentální vůli Nejvyšší osobnosti Božství tolik potravin, že by lidé neměli
vůbec žádné ekonomické problémy. Úroda
nezávisí na naší vůli, ale na svrchované vůli
Boha.
Bude-li potěšen, může dodat dostatek
všeho, avšak pokud jdou lidé ateističtí, potom příroda na základě Jeho vůle dodávku
potravin omezí. Například v některých zemích je velký nedostatek potravin, protože
neprší. Takzvaní vědci a ekonomové s tím
nemohou nic dělat. Pro vyřešení všech problémů tedy člověk musí usilovat o přízeň
Boha a to tak, že si začne být vědom Kršny a
bude ho pravidelně uctívat.
Úryvek je z knihy: Šrí Caitanya Caritámrta. Všem přeji klidné a pohodové svátky
vánoční, hodně zdraví, štěstí a pokoj v duši.
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Markéta Jandová

Police nad Metují
ZIMNÍ OBLOHA

Nejzajímavějším objektem na prosincové obloze by měla být kometa ISON o které
jsme psali v říjnovém PM. Očekávaná „vlasatice“ je v dosahu malých amatérských
dalekohledů a na internetu je možné vyhledat krásné fotografie pořízené z území
naší republiky. Kometa se nyní (v polovině
listopadu) nachází v souhvězdí Panny a její
jasnost se zvyšuje. Případné rozpadání jádra hlášeno nebylo. Pozorování komety
ISON z našeho města zatím nebylo možné z
důvodu špatného počasí. Od 5. prosince bychom mohli kometu ISON pozorovat nízko
na ranní a po 17. prosinci také na večerní
obloze.

Měsíční konjunkce

na prosincové
obloze usnadní méně znalým pozorovatelům vyhledání většiny planet Sluneční
soustavy. Při konjunkci se planeta nachází
(zdánlivě) blízko Měsíce. Měsíc nám přitom
dobře poslouží jako „kosmické ukazovátko“
pro vyhledání méně nápadné planety.
MERKUR bude v konjunkci s Měsícem těsně nad jihovýchodním obzorem za svítání
dne 2. prosince. Srpek Měsíce bude velmi
úzký. 3. prosince je Měsíc v novu.
VENUŠE bude v konjunkci s Měsícem večer
dne 5. prosince nad jihozápadním obzorem.
Srpek Měsíce bude úzký, 2 dny po novu.
MARS bude v konjunkci s Měsícem ráno
dne 26. prosince nad východním obzorem.
JUPITER uvidíme poblíž Měsíce v noci z 18.
na 19. prosince.
SATURN bude u Měsíce ráno dne 29. prosince nad jihovýchodním obzorem.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Kozoroha
dne 21. 12. v 18 hodin 10 minut
SEČ. Začíná astronomická zima,
zimní slunovrat. Den se ještě o
20 minut zkrátí, ale na konci
prosince bude již o 4 minuty
delší.
MĚSÍC
3. v novu, 9. v první čtvrti, 17.
v úplňku, 25. v poslední čtvrti,
MERKUR na začátku prosince ráno nízko
nad jihovýchodním obzorem,
VENUŠE večer nad
jihozápadním
obzorem,
MARS
v
druhé
polovině
noci
v souhvězdí Panny,
JUPITER pozorovatelný
celou
noc
v souhvězdí Blíženců,
SATURN ráno
nad
jihovýchodem
v souhvězdí Vah,
URAN
v
první
polovině
noci
v souhvězdí Ryb,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí
Vodnáře

Karel VACEK,
Astronomický klub Police

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Nový církevní rok, advent,
doba vánoční,

Zimní klima si
letos dává na čas,
což většině z nás
asi nevadí, ale teď
už ho můžeme
očekávat každou
chvíli.
Máme tu prosinec, a tedy poslední měsíc občanského kalendáře, avšak
v církvi jsme už vstoupili do roku nového,
tedy do nového roku liturgického. Stalo se
tak 1. prosince o 1. adventní nedělí, která
zahájila adventní dobou. Doba adventní
dostala svůj název podle latinského slova
adventus, což znamená příchod. Jde tedy o
dobu očekávání a přípravy na oslavu Božího narození - příchodu Božího syna Ježíše
Krista na tento svět. Stalo se tak skrze Pannu Marii v Betlémě. Zde se naplnilo ono
biblické „a slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi“. Adventní doba by nás tedy měla
duchovně a liturgicky připravit na Vánoce. Dobrá příprava je určitá porce snažení
a práce navíc, ale stojí to za to a přinese to
své ovoce. Bude nás také obklopovat výzdoba, lákavé obchodní nabídky, reklama...
To všechno k vánocům patří, ale nenechme
se odlákat od toho podstatného. Adventní
doba je výzvou k přípravě na osobní setkání s Kristem a je také velikou příležitostí ke
konání dobra. Advent má čtyři adventní neděle před slavností Narození Páně (25.12.),
a při adventních bohoslužbách se používají
fialová roucha. K adventní době patří také
adventní věnec - jeho zelená barva je symbolem života a je také symbolem vítězství a
královské důstojnosti toho, který je navzdory chudobě vpravdě králem. Čtyři svíce na
tomto věnci, které postupně zapalujeme,
představují čtyři adventní neděle, a jak
přibývá jejich světla, je stále blíže příchod
toho, který je Světlem světa. On rozptyluje
temnotu a strach, nabízí lásku, radost, pokoj a spásu, tedy život... Po období adventní
přípravy pak přijde doba vánoční. Slavností
Narození Páně a následným Božím Hodem
vánočním oslavíme Boží příchod na svět,
poté si připomeneme mučedníka sv. Štěpána, apoštola sv. Jana a malé betlémské mučedníky pro Herodovu touhu po moci, pak
oslavíme Svatou rodinu no a bude tu závěr
letošního občanského roku, za který poděkujeme při bohoslužbě na Silvestra. Začátek
roku nového oslavíme jednak bohoslužbou
na Hvězdě a také slavností Matky Boží Panny Marie. Budeme hodnotit uplynulé a také
s nadějí očekávat dny příští. Bude-li to s pokorou, pokojem v srdci a s vírou v Boha a
Boží pomoc, nemáme se čeho obávat.

V době adventní 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 - 6., 13., a 20. 12. (tzv.
rorátní = ke cti Panny Marie), jsou určené především pro děti a rodiny.

přístupný v době bohoslužeb, mimo tento
čas je možná individuální návštěva a prohlídka po předchozí domluvě s děkanstvím.

Úřední hodiny jsou v úterý a v pátek
před a ve středu po bohoslužbě, případně podle osobní domluvy.

8. prosince 13. prosince -

V době vánoční pak budou bohoslužby a doprovodné akce takto:
25. 12.
• Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, půlnoční mše
sv. od 0.00 hod.
• Boží hod vánoční, mše sv. od 8.00 hod. celý den až do 16.00 hod bude otevřený
kostel
26. 12.
• Svátek sv. Štěpána, mučedníka, mše sv.
od 8.00 hod.
• celý den až do 16.00 hod bude otevřený
kostel
27. 12.
• Svátek sv. Jana, apoštola,
17.00 hod.

mše sv. od

28. 12.
• mše sv. s nedělní platností od 17.00 hod.,
Svátek sv. Mláďátek betlémských
29. 12.
• Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, nedělní mše sv. od 8.00 hod.
31. 12.
• Silvestr, mše sv. na poděkování za rok
2013 od 16.00 hod.

1. 1. 2014
• Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše
sv. na začátek nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE,
mše sv. od 8.00 hod. a od 15.00 hod.
• celý den až do 16.00 hod bude otevřený
kostel
5.1.
• 2. neděle vánoční, mše sv. od 8.00 hod.

6. 1.
• Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů), mše
sv. od 17.00 hod.

Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami

Jako každoročně, bude i letos v našem
farním kostele vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. V týdnu od 16. do
20. prosince budou mít možnost návštěvy
kostela a prohlídky betléma mateřské školky a základní školy. O svátcích 25. a 26.
prosince a 1. ledna bude tato možnost pro
širokou veřejnost - v dopoledních a odpoledních hodinách bude kostel a betlém přístupný. V ostatních dnech pak bude betlém

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
6. prosince -

15. prosince 22. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 28. prosince 29. prosince 31. prosince 1. ledna 5. ledna 6. ledna -

Svátek sv. Mikuláše, biskupa
2. neděle adventní
Památka sv. Lucie, panny a
mučednice
3. neděle adventní
4. neděle adventní
Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a
evangelisty
Svátek sv. Mláďátek betlémských
neděle, Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Silvestr
Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
2. neděle vánoční
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)

„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali ve hlídkách u svého
stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila
se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se Vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto
vám bude znamením: Naleznete děťátko v
plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo
s andělem množství nebeských zástupů, kteří takto chválili Boha: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich
má zalíbení.“

Lukášovo evangelium 2, 8-14

Rádi bychom popřáli všem pokojné
prožití doby adventní a radostné a požehnané Vánoce.

Za římskokatolickou farnost
Ing. Jan Troutnar

Sváteční bohoslužba
Církve československé husitské
Náboženská obec CČSH oznamuje,
že místo „tradiční půlnoční mše“
bude letos z technických důvodů
předvánoční zamyšlení se zpěvy
dne 23. 12. 2013 v 17.00 hodin.
Všechny srdečně zveme!
Pokoj v době adventní, klidné
Vánoce a zdraví v novém roce přeje
Rada starších CČSH v Polici nad Metují
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Městská policie v listopadu:
• Městská policie se v uplynulé době zaměřovala na veřejný pořádek ve městě a integrovaných obcích. Prováděla pravidelné
kontroly veřejných prostranství.
• Spolupracovala s TS a společně se starostkou města prováděla lokace, kam byli směřováni pracovníci k úklidu.
• Zajišťovala setkání starostů měst náchodského okresu.
• MP zajišťovala průběh voleb do PS ČR.
• Kontrolovala místa, která si vybírají žáci
ZŠ pro trávení poledních přestávek.
• Zajišťovala hojně obsazený Martinský trh
na náměstí.
• Podílela se na rekonstrukci při vyšetřování trestné činnosti společně s dozorujícím
soudcem, státním zástupcem a kriminální
policií.
• Doručovala celou řadu výzev a písemností.
• Prováděla kontroly restaurací, spolupracovala s celní správou.
• Večerní služby směřovala ke kontrolám
hřbitova, obchodů a bezpečnosti silničního
provozu…zejména cyklistů.
Vzhledem k diskuzím, které se ohledně

této věci v našem okolí vedly poměrně živě,
otiskujeme tiskovou zprávu Policie ČR :

Náchodští policisté věnovali v uplynulých
dnech velkou pozornost prošetřování opakovaných oznámení, která se týkala obtěžování
nezletilých dívek neznámým mužem mladšího
věku v červeném automobilu, v okolí školských
zařízení v Hronově, Polici nad Metují, Žďáru
nad Metují a Náchodě.
Policisté především velice kvitovali, že rodiče i samotné děti události oznámili. Okamžitě začali získané informace týkající se barvy
a typu vozu a popisu osoby řidiče prověřovat.
Územní odbor v Náchodě přijal rozsáhlé
opatření, které se týkalo celého území a nejen
jeho. Na případ byl nasazen větší počet sil a
prostředků tak, aby policisté mohli reagovat
dle potřeby průběžně, což také činili. Tak se
jim podařilo v krátké době dohledat automobil, řidiče ztotožnit a vyslechnout.
Náchodská policie tímto důrazně vyvrací
fámy, že ze strany řidiče došlo k nějakému protiprávnímu jednání, například že jedna dívka
byla vtažena do auta a další děti byly fyzicky
atakovány. Zmíněné „zaručené informace“,
které kolují mezi lidmi na Hronovsku a Polic-

SSK Pedro Police nad Metují

pořádá za podpory MěÚ Police nad Metují a sponzorů florbalový turnaj

O pohár starostky města Police n.M.
„táta všech polických florbalových turnajů “ 14. ročník

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

sobota 18. ledna 2014 – pro radost
neděle 19. ledna 2014 – soutěžáci

systém :

3 + 1, počet v týmu neomezen
skupiny a zápasy o pořadí

přihlášky :

nejpozději do 10. ledna 2014
písemnou formou na jansapetr@seznam.cz
startovné 400,- kaček za tým, počet týmů omezen

informace :

veškeré info o turnaji, nalosování do skupin, pravidla,výsledky …
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

pro radost : tato skupiny je určena všem, které hra baví a výsledek není tím rozhodujícím
prvkem
otevřený turnaj všem amatérům hrajícím pro radost …
soutěžáci :

tak tady si můžete ověřit své dovednosti a sebevědomí, určeno všem, kteří
trénují a už to taky slušně „mydlej“ …

ceny :

obecně – je to turnaj o pohodě, kde jde o atmosféru a radost a ceny nehrají
důležitou roli
vítěz soutěžáků získává putovní pohár, vítěz amatérů jen pohárek
každý tým obdrží pamětní list + ocenění zajímavých individi výkonů
přijďte pobejt !

ku ústně i po sociálních sítích, nejsou pravdivé. Přesto ale vyvolaly paniku a velký neklid u
dětí i rodičů.
I tak policisté v této souvislosti opět připomínají základní zásady bezpečného chování
dětí při kontaktu s cizími lidmi, kdy je zejména
na rodičích, aby svým dětem stále opakovali,
že s neznámými lidmi nemají mluvit. Pokud
jsou svědky nějaké zvláštní nebo podezřelé
události, pak by měly vše říci rodičům, pedagogům nebo dalším důvěryhodným dospělým.
Ti by pak měli bez prodlení zjištěné skutečnosti nahlásit policii, aby policisté mohli
oznámení ihned prověřit, protože čas je vždy
nejdůležitější faktor úspěšného dopátrání cíle
v daném případě. Šířit skutečnosti po sociálních sítích je též příhodné a může přispět k
dobru věci, ne však samostatně bez oznámení na policii, která může činit včasné kroky a
případné závažné protiprávní jednání odhalit.
S přáním pěkného dne
por. Mgr. Eva Prachařová,
tisková mluvčí Policie ČR,
Královéhradeckého kraje,
S přáním hezkých dnů městská policie

ved. strážník Petr Zima

Podzim v lyžařském oddíle
Spartaku Police nad Metují

V září začalo další intenzivní trénování, letos
se značnou posilou nově příchozích dětí – žáků
první a druhé třídy. Podzimní tréninky se odehrávají dvakrát týdně na Nebíčku a jednou týdně
v tělocvičně. Svěřenci mají za sebou účast na sérii
přespolních běhů a dalších závodů. Od 26. do 29.
10. proběhlo podzimní soustředění v Horních Albeřicích. Za sponzorskou výpomoc s dopravou dětí
děkujeme CDS Náchod.
Budou-li přát sněhové podmínky, vyjedou děti
už ve dnech 2. až 8. 12. lyžovat do Deštného v Orlických horách, kam je naplánováno zimní soustředění. V těchto dnech se zároveň vybraní mladší a
starší žáci a jeden dorostenec zúčastní soustředění
Krajského svazu lyžařů na Černé hoře. A pak zas
řetězec závodů – budiž sníh!
Milým stmelovacím bodem dospělých lyžařů
bývá listopadový lyžařský ples – letos proběhl v
pátek 29. 11.

Výbor LO

Petr Jansa
608122819
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Fotbalová přípravka na konci podzimu

Závěrečné mistrovské turnaje pro starší
i mladší přípravku se uskutečnily ve druhé polovině října. V sobotu devatenáctého
mladší přípravka hrála ve Velkém Poříčí a
starší kluci zavítali do země zaslíbené, do
Velichovek. S místním týmem jsme vždy
vyhráli, a to dosti výrazným způsobem.
Svými výsledky jsme tak přispěli k jejich
značně neúspěšné bilanci a k celkovému
skóre 1:176 po 14 zápasech. Pro zajímavost, jediný gól, který toto mužstvo zatím
vstřelilo, byl právě proti nám. Hoši z Velichovek s fotbalem začínají, ale přes zimu
se jistě výrazně zlepší a na jaře budou
ostatním mužstvům soupeřem již daleko
vyrovnanějším. Náznak byl již v posledním,
šestnáctém zápase celého podzimu. Machovu podlehli pouze 2:5 a výrazně si tak
vylepšili bilanci vstřelených branek, takže
jejich konečné skóre bylo jen 3:198.
Mladší kluci odjeli do Poříčí bez staršího trenéra Kamila, který doma vlastní
náročnou manželku a pro uspokojení jejich požadavků musel
jít i v sobotu vydělávat. Zastoupil jej jeho
synek „Muríňo“. Ten
zvolil pro tým vítěznou
strategii: „ S Poříčím
musíme vyhrát a s Kostelcem alespoň remizovat“. Jak ale zkušenosti
ukazují, ne vždy skvělé
taktické záměry trenérů vyjdou.
S Poříčím jsme se
ujali vedení Mírou Hlaváčkem. V době našeho
tlaku na začátku druhé
půle však přišla chyba obrany a vyrovnání. Než jsme se stačili
vzpamatovat, soupeř
přidal další 2 góly. Příliš pozdě začal mladší
trenér s „koučováním“
mužstva a nasazením
nejzkušenějších hráčů,
takže jsme až v poslední vteřině jen snížili na
konečných 2:3, opět
Mírou. Ten zaujal i nevšedním postavením
při soupeřově trestňáku, když se postavil
těsně před vlastního brankáře a důsledně
mu tak bránil ve výhledu a jakékoliv možnosti úspěšně zasáhnout proti střele soupeře.
Proti silnému mužstvu Červeného
Kostelce jsme zahájili dobře a v poločase
prohrávali jen 1:2 (náš gól opět Míra). Po
přestávce to však již bylo horší a po vedení
soupeře 1:6 pouze snížil z trestného kopu
nevídaným „bodlem“ na 2:6 Vojta Švorčík.
To také cestou domů telefonicky sděloval
všem příbuzným. Pro neznalé: „bodlo“ je
způsob kopu, při kterém musí hráč trefit
balón špičkou kopačky přesně doprostřed.
Tento způsob kopu je trenéry odsuzovaný

a zesměšňovaný, přesto jej kromě Vojty
nedávno použil i brazilský útočník Ronaldinho, který tak překonal brankáře Petra
Čecha. A tak kdoví, zda se v budoucnu zašlá sláva tohoto kopu opět neobnoví. Ve
výsledcích na Internetu se však objevil výsledek 1:7, takže tento skvělý kop byl omylem rozhodčího uznán jako gól soupeře(!).
Vojta si sice občas branky splete, zvláště při
nástupu do 2.poločasů, to však nebyl tento
případ, branku trefil správnou.
Starší kluci podle předpokladu porazili
Velichovky, tentokrát 10:0. Nejúspěšnějším
střelcem byl Vilda Gavelek – 6gólů. Kuba
Maryška se trefil 2x a po jednom gólu přidali David Prouza a Lukáš Jirásek. Obávaný
střelec Háňa Slezáková tentokrát vyšel naprázdno.
Druhý zápas, se Zábrodím, jsme naopak 0:8 prohráli. Je docela zarážející, že již
v této věkové kategorii se kluci musí setkat
s rozhodčím, který je nemá rád. Kromě tří
pokutových kopů, nařízených proti nám,

byl ještě vyloučen do konce utkání Kuba
Maryška po obranném zákroku, který ani
faulem nebyl. A to vše v utkání, ve kterém
převaha soupeře byla výrazná a určitě by
zvítězil i bez pomoci rozhodčího. Ale na
druhou stranu, ať si kluci zvykají. Pokud u
fotbalu vydrží, určitě se s tímto způsobem
rozhodování setkají ještě mnohokrát.
Další sobotu mladší kluci jeli na horkou
půdu do Machova, aby změřili síly s domácími a se Zábrodím. Starší opět do Velichovek, kde jim však bohužel nebyl soupeřem
domácí tým, ale také hráči Machova a Zábrodí.
Mladší odjeli po menších komplikacích,
když mladší trenér přes léto zapomněl, jak
se startuje auto a na sraz u hřiště přijel
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opožděně na bicyklu. Teď očekává oddílový trest za pozdní příchod. O mnoho lépe
nedopadl ani tatík Vít, který sice tentokrát
batoh s fotbalovým vybavením nezapomněl, omylem však místo něho vzal batoh
s potápěčskými brýlemi. Naštěstí to z Machova není daleko…
Mladší kluci zahájili s Machovem za
husté mlhy, v bráně s debutujícím Vaškem
Valchařem, který si vedl výborně. Rovněž
tak i jeho kolegové v obraně a útoku. Začali
výrazným náporem a již ve 2.minutě zápasu
vedli 2:0. Ve střílení branek se střídal Míra
Hlaváček s Matějem Vítem, Vojta Švorčík
nastřelil tyč (stejně jako jeho taťka dokáže
trefit úzkou tyč, ale bránu velkou jako vrata
od stodoly nikoliv). Potom opět 2x Míra a
ve 2.poločase pro změnu 2x Matěj. Přidal se
i Kája Vlček s jedním gólem, takže konečný
výsledek zní velice příjemně, 7:0. To je nejvyšší vítězství v historii tohoto týmu. Několik šancí měl i Kájův bráška Davídek, který
je však z důvodu pomalejšího běhu zmařil.
Je třeba, aby se trenéři na tento nedostatek
přes zimu zaměřili a vykouzlili z medvídka
Davídka lasičku Karličku.
Druhý zápas byl daleko vyrovnanější a
dramatičtější. Dlouho se žádnému mužstvu
nedařilo vstřelit branku, potom se ale soupeř trefil hned dvakrát za sebou a v poločase jsme tak prohrávali 0:2. Po přestávce
jsme do hry dali všechny své síly i fotbalové
umění a snažili se o vyrovnání. Snížili jsme
Matějem na 1:2, sólo Míry přes celé hřiště
zlikvidoval brankář, takže jsme si nakonec
nevybojovali ani penaltový rozstřel a prohráli nejtěsnějším poměrem 1:2.
Za zvláštní pozornost stojí střely Vojty
Švorčíka. Penalty zásadně střílí doprostřed
brány a tvrdí, že vždy míří k tyči. Jestliže při
zápase trefí tyčku, je jasné, že musí mířit do
rohu hřiště. V zápase s Machovem však také
trefil „lajnovačku“ lajnujícího správce hřiště, který se v onen osudný okamžik pohyboval v oblasti rohového praporku velkého
hřiště. I vyvalila se bílá vápenná oblaka a
ze správce byl v mžiku mlynář. Kam mířil
Vojta při této střele se nám však doposud
nepodařilo zjistit.
Trenérům mladší přípravky na podzim
zmizely „sladké časy“ z minulého roku, kdy
se prohrávalo výrazným rozdílem, a oni tak
mohli pouze v poklidu sledovat, jak góly
přibývají v naší síti. Teď jsou téměř všechny zápasy vyrovnané do posledních chvil
a z poměrně mírumilovných trenérů se
tak stávají „kruťasové“, kteří své svěřence
pořád povzbuzují, něco na ně křičí a stále
jim něco vyčítají. Tatík Vít se dokonce po
jednom z turnajů podivoval, že po závěrečném slovu mladšího trenéra žádný z kluků
nevychází z kabiny s pláčem. Ale i trenéři se
musí snažit pro úspěšný výsledek něco udělat, i když to mají podle Vojty Švorčíka jednoduché. Stačí, když se naučí volat: „Běhej,
přihraj, střílej, obsazuj, vracej se“. V zásadě
má Vojta pravdu. Jde ale také o to, zda hráči
trenéry alespoň občas poslechnou.

Na podzim se několikrát stalo, že s výkony svých svěřenců byli trenéři docela
spokojeni. Zvláště na fotbal „elitní“ čtyřky
ve složení Vojta Švorčík, Jarda Zemek, Míra
Hlaváček a Matěj Vít se nechalo občas „koukat“. Výrazně se lepší i Vašek Valchař, Matěj
Danihel, Matěj Khun nebo Kája Vlček. Velmi dobrým rozhodnutím (trenéři se občas
musí pochválit alespoň sami) bylo nasazení
Kuby Pivničky do brány. Od ostatních kluků
očekáváme větší zaujetí pro hru při tréninku i v zápasech, aby i oni co nejdříve patřili
k oporám mužstva. Znovu opakujeme, chce
to nejen chodit pravidelně na tréninky, ale
hrát si s míčem i doma. Naučit se mít míč
rád a třeba s ním chodit místo medvídka či
tygříka i spát.
Starší kluci, stejní soupeři, rozdílné vý-

sledky. S Machovem 2:4 po poločase 1:3,
obě naše branky Vilda Gavelek. Zábrodí 0:5
po poločase 0:2, naše branky ani Gavelek.
Brankářem byl Tomáš Valchař, takže kluci Valchařovi měli všechny branky našeho
týmu pod kontrolou. Jejich mamka se přiznala, že pod tíhou odpovědnosti nemohla
2 noci spát a přes den se vlivem nervozity
raději příliš nevzdalovala od WC.
Podzimní polické rozbahněné hřiště
teď čeká dlouhý zimní spánek, zatímco kluky tvrdá zimní příprava, abychom na jaře,
na probuzeném, znovu rozkvetlém trávníku, dosáhli ještě lepších výsledků, než letos.
P.S. Po jednom z tréninků zaujal přítomné trenéry i příznivce polické kopané malý
a určitě nesmírně talentovaný fotbalista
Franta Žilák, který se na tomto světě „roz-

koukává“ teprve jeden rok a čtyři měsíce
a po vlastních nohách chodí necelý měsíc.
Naprosto neomylně si vodí míč „přilepený“
u nohou a ještě o něho úspěšně bojuje s psíkem Natálkou. Jeho sportovní budoucnost
vidí experti ve fotbale a nikoliv v cyklistice,
jak by si možná přál jeho tatík.
Na malého Frantíka však musíme ještě
několik roků počkat, ale ostatní kluci i děvčata ve věku 4 – 10 roků mohou mezi nás
přijít hned. Trenérský tým je od léta rozšířen na 6 členů a je připraven pravidelně se
věnovat mnoha dalším zájemcům o fotbal.

Rok 2013 byl pro Automotoklub Police nad Metují opět velmi pestrý. Aktivní
členové se zúčastňovali různých závodů terénních motocyklů, na kterých se
umísťovali na velmi dobrých pozicích. V
zimě se jel v Martinicích v Krkonoších a
to konkrétně v sobotu 16.2.2013 čtvrtý
závod seriálu Mistrovství České republiky v motoskijöringu pod názvem „Orion
– Shiva KTM Cup 2013“. Hobby závodu
se zúčastnil i jeden člen Automotoklubu
Police nad Metují Václav Kohl s lyžařem
Pavlem Vítkem, kteří se umístili na výborném 2. místě.
Následovala každoroční výroční členská schůze, která se konala 23.2.2013 v
Suchém Dole v restauraci místního pohostinství. Navštívila nás i starostka města Police nad Metují Mgr. Ida Jenková.
Ve dnech 29.-30.3.2013 se na chatě
Hvězda uskutečnil jubilejní 35. Ples motoristů, který byl opět dvoudenní. K tanci
a poslechu hrála skupina Ledvin Stones.
Po oba dny byla hlavní výhrou malá motorka tzv. minicross.
V sobotu dne 13.4.2013 od 17 hod.
uspořádal Automotoklub Police nad
Metují v sále Pellyho domů v Polici nad
Metují besedu se šestinásobným účastníkem Dakaru Ivanem Jakešem, který se
na letošním Dakaru umístil na skvělém 4.
místě v kategorii motorek. Tohoto úspěchu dosáhl mimo jiné i díky svému týmu
ve složení Marian Smyčka jako masér a
Jaroslav Beran III jako mechanik. Jaroslav
Beran III je členem AMK Police a tudíž se
naskytla možnost, pozvat Ivana Jakeše do
Police.
Aktivní jezdec AMK Police Petr Matěna se pravidelně zúčastňoval závodů seriálu Přeboru SMS motokrosu Pardubice
„Materia Cup 2013“ ve třídě Hobby Open.
Celkově se umístil na skvělém čtvrtém
místě. Celkem se odjelo 13 závodů.
Radovan Řezníček se dne 11.5.2013
zúčastnil jednoho závodu ze seriálu Me-

zinárodního mistrovství České republiky v endurosprintu motocyklů ve Walbrzychu v Polské republice v kategorii
hobby, kde ho bohužel po prvním kole
(celkem se jela tři) zradila technika a musel odstoupit. Vše si však vynahradil ve
dnech 10.-11.8.2013, kdy se zúčastnil ve
Walbrzychu Mezinárodního mistrovství
České republiky terénních motocyklů
v enduru. Auto klub KM Enduro Team
v AČR zde v letošním roce uspořádal již
druhý závod terénních motocyklů. Radovan Řezníček se se svojí motorkou KTM
450 se startovním číslem 9 v kategorii
Hobby umístil v sobotu na výborném 5.
místě a v neděli na skvělém 4. místě a o
kousek mu tak každý den unikla „bedna“
a to přesto, že ho v sobotu potkal defekt v
podobě píchnuté pneumatiky.
Ve dnech 6.-7.7.2013 v Radvanicích
v Čechách, okr. Trutnov jsme za podpory
města Police nad Metují, obcí Radvanice
a Chvaleč, hejtmana Královéhradeckého
kraje a klubu Jestřábích jezdců uspořádali další ze závodů seriálu Mezinárodního
mistrovství České republiky v endurosprintu terénních motocyklů. Tak jako v
předešlých letech, se konal závod v objektu bývalého dolu Kateřina. Pro závodníky
jsme připravili jeden endurotest a jeden
crosstest. Přejezd mezi těmito testy a cílem byl dlouhý cca 12 km. Celkově trať
měřila cca 15 km. U vstupu do areálu bylo
vybíráno dobrovolné vstupné, přičemž se
vybralo cca 5.000,- Kč, za což všem, kteří
jakoukoliv částkou přispěli, děkujeme. Již
před závodem se výbor AMK Police nad
Metují rozhodl, že dobrovolné vstupné
bude věnováno na dobročinné účely, konkrétně Nadačnímu fondu Hospital Broumov. Závodu se zúčastnili i poličtí jezdci,
kdy nejvydařenější byla neděle. Václav
Kohl se umístil na 1. místě a Radovan
Řezníček na 3. místě, což byl obrovský
úspěch.
Kluci jezdící na BMX kolech uspo-

řádali v BMX parku dne 3.8.2013 druhý
ročník závodu pod názvem Hell BMX Jam.
Na Polické pouti se představil RC klub
Police a to ukázkou svého umění na své
trati za Vebou.
Několik členů Automotoklubu Police
nad Metují se zúčastnilo ve dnech 24.25.8.2013 třetího dílu Mistrovství evropy
(ME) v enduru v Uhlířských Janovicích za
účasti těch nejlepších jezdců jak z Evropy,
tak České republiky.
Miloš Thér se celkově umístil v Přeboru ČR na přírodních okruzích v kategorii
Klasik 175, pořádaných Českomoravskou
asociací motocyklového sportu, na skvělém 2. místě. Velká gratulace!!!
Velmi významnou akcí pro Automotoklub Police nad Metují v tomto roce
byla a bude rekonstrukce svépomocné
dílny. Svépomocná dílna se nachází v ulici Na Babí v Polici nad Metují. V současné době máme hotovou konstrukci a do
prvních mrazů a sněhu chceme stihnout
dokončit střechu a beton. Rekonstrukce
objektu se koná díky podpoře města Police nad Metují, které vyčlenilo ze svého
rozpočtu nemalou částku.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Zhodnocení sezóny 2013

Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
kdysi mírumilovní trenéři
mladší přípravky

za AMK Police - Petr Dostál

Výročí první
radiokomunikační
koncese
Informujeme, že před 50
lety byla v Radioklubu v Polici
nad Metují vystavena první
koncese na vysílání se značkou OK 1 KWF – koncese
byla vydána k 1. 12. 1963.
OK 1 KWF
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PŮL STOLETÍ JEZDÍ ZIMNÍ TÁBORNÍCI DO POLICE NAD METUJÍ
Motto:

Tím pravým zimním táborníkem se stáváš tehdy, je-li Ti zima nebo teplo, jsi promočený, máš žízeň nebo hlad a podobně. Přesto
stále pokračuješ v poznávání půvabné zimní
přírody a vůbec všeho hezkého co zimní táboření obnáší.
Otakar Juren, zasloužilý
mistr turistiky, Lanškroun
Čas letí jako bláznivý a tak než se stačíme otočit a vstřebat všechny vzpomínky
i zážitky, uběhne padesát let neskutečně
rychle. Nakonec co je padesát let v rámci
celého vesmíru? Nic. Ovšem půl století našeho Zimního táboření na Ostaši - Hvězdě
to je docela dlouhá životní cesta. Padesát
let přijíždějí milovníci zimního táboření
do našeho malebného městečka Police nad
Metují. Nejprve z něho stoupali na Ostaš (od
roku 1964) a od roku 1978 pak na Hvězdu.
Je to kus historie nejen naší akce, kterou
založili nadšenci z Broumova, po kterých
organizační žezlo převzala parta lidí z Police nad Metují, ale celého zimního táboření
v rámci celé naší krásné země. Ve dnech 6.
až 8. 12.2013 se uskuteční jubilejní padesátý ročník zimního táboření na Hvězdě.
Tato akce je druhým nejstarším tábořením
v ČR. Prim v tomto směru hraje Zimní táboření na Klíči v Lužických horách. K nám na
Hvězdu se pravidelně sjíždí okolo sto táborníků, kteří na Hvězdě bivakují za jakýchkoliv podmínek. Jejich věrnost nás velmi těší.
V tomto ohledu jsou jedineční borci z Českého Brodu, kteří se zúčastnili všech ročníků a do Police vlastně jezdí už jejich třetí
generace táborníků.
Zvláštností setkávání na Ostaši i na
Hvězdě, je ta, že na každý den je připraven
kulturní program. Ten se mohl uskutečnit
díky zázemí jak na Ostaši, tak i na Hvězdě.
Z kraje to bylo vždy sobotní promítání diapositivů a besedy na různá témata. V sou-

časné době je to tak, že v pátek se na chatě
Hvězda vždy promítá. Většinou se v rámci
foto prezentací snažíme propagovat krásy
Policka, Broumovska a nejbližšího okolí.
Nebo táborníkům z celé ČR představit v dokumentárních filmech významné osobnosti
Police nad Metují. Za zmínku jistě stojí, že
své fotografie a filmové snímky představují
převážně místní fotografové a filmaři, kteří
jsou ve svém oboru špičkou nejen v rámci
Královéhradeckého kraje. V sobotu, než
vzplane slavnostní vatra, celý den přicházejí nejen táborníci, ale i jak my říkáme
příchozí. Většinou jsou to lidé, kteří přijdou
pozdravit své známé, nebo nás, organizátory. Jako například jaroměřští, kteří každý rok si na tu Hvězdu vyšlápnou, popřejí
všem pohodu a zase si jdou „po svých“.
Těchto příchozích je vždy minimálně sto.
A věřte, že to jsou lidé z velmi vzdálených
koutů naší země. No a večer je posezení při
country a trampské muzice. Tento kulturní
trend držíme nejen díky dobrým ohlasům,
ale hlavně z důvodu zachování tradic našeho setkávání na Ostaši - Hvězdě.

Závěrem je potřeba zdůraznit, že Zimní
táboření na Hvězdě je především o setkání
lidí, kteří mají rádi přírodu a tak neváhají
pobyt si v ní prodloužit i v zimních měsících.
Vždy na něm vládne kamarádská atmosféra, lidská soudržnost a velká úcta k přírodě,
což v dnešní uspěchané době není bohužel
zcela normální jev. Samotná akce pak přispívá i k propagaci celého našeho regionu. A
to také jistě není zanedbatelná skutečnost.
Na letošní jubilejní ročník je připraveno
několik překvapení. Jestli se podaří je nám
realizovat, se přijďte přesvědčit 6. až 8. 12.
2013, kdy se ten náš padesátý ročník uskuteční.
Přiďte pobejt na Hvězdu. Všichni jste
srdečně zváni.
Za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují o, s.

Petr Scholz (foto Oldřich Jenka)
p.s. Hodně lidí, kteří na Hvězdu přijedou,
jsou unešení krásou Polických a Broumovských stěn. Škoda, že tato lokalita nám domácím krapet zevšedněla, a nestaráme se
o ní, tak, jak by si zasluhovala.

ve školní tělocvičně. Zima je dlouhá a sportu pomálu, vyžeňte své děti
sportovat. Není nic lehčího než přivést kluky nebo děvčata v těchto
termínech do školní tělocvičny. Není to pouze o fotbale, ale také o
protahování, obratnosti a zlepšení fyzické kondice.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (2004-2006)

každé úterý od 15:15 do 16:45 (malá i velká tělocvična).

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (2000 - 2004)
+ PŘEDPŘÍPRAVKA (2007 - 2009)

každý čtvrtek od 15:15 do 16:30 (velká tělocvična),
předpřípravka (malá tělocvična).

VŠICHNY PŘÍPRAVKY

každou neděli
od 9:00 - 10:15 předpřípravka (malá tělocvična)
od 9:00 - 10:30 starší přípravka (velká tělocvična)
od 10:15 do 11:45 mladší přípravka (malá i velká tělocvična)
Podrobnosti na email: kartarna@email.cz, police.fotbal@seznam.cz
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Pozdrav Věry Čáslavské
polickým gymnastům

Marie Brodzianská,
Radimovská 45,
Police nad Metují

nabízí
PROVEDENÍ
FLORISTICKÝCH
KVĚTINOVÝCH
ARANŽMÁ

• svatební floristika
(včetně výzdoby interiéru)
• adventní a vánoční
floristika
• trvalé květinové vazby
k nejrůznějším
příležitostem

Kontakt: 737 451 681

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2013 v době od 9.00 do 16.00 hod.
a 23. 12. 2013 v době od 9.00 do 13.00 hod.
V sortimentu ryb,
kromě tradičních kaprů
a pstruhů budou i amuři
a v omezeném množství
i další druhy ryb.

Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují

Pronajmu

zavedenou restauraci
PAGANINI v Broumově,
blízko centra nad PENNY
MARKETEM. Restaurace
je zařízená, možné ihned
provozovat.
Vratná kauce 100 tis.Kč,
nájemné na rozjezd 12 tis.
plus DPH po dobu tří měsíců,
později měsíční nájemné
22 tis. plus DPH.

Tel. 491522795
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OKNA A DVEŘE
slevy

až

49%

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

Nabízíme
k prodeji:

• statek v obci Bělý.
Možnost
jednat o proinz_105x70.indd
1
deji dalších cca 14 ha
pozemků.
• penzion v Teplicích nad
Metují s možností ubytování v soukromí.
• chalupu s větším hospodářským stavením a cca
2 ha pozemku v České
Metuji.
• byt 1+1 o velikosti 45
m2 v bytovém domě v
Bukovici.
• chatu u Batňovického
rybníku v okrese Trutnov. Pozemek 139m2.
• RD v Martínkovicích v
okrese Náchod.
• ubytování v části RD
v Bělém, vhodné pro
dělníky i na delší dobu.
Informace na tel.
608280563, email:
novakova@rva.cz,
www.rva.cz

24.01.13

PRONÁJEM BYTU

PRONAJMU BYT

v Bělské ulici,
v Polici nad Metují,
možnost nastěhování
ihned, cena rozumná
dohodou.

v centru
Police nad Metují
Cena 2.800,- Kč
plus energie.
Topení plynové.
Tel.: 736 480 070

Nabízím k pronájmu
byt 2+1
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Tel: 602 117 156

2 + KK

BUTIQUE Iva Břeská,
Masarykovo náměstí, Police nad Metují

Vás zve na

předvánoční výprodej

KNIHY PAPÍR HRAČKY

Komenského náměstí 402, Police nad Metují

NOVINKY
Knihy

ve dnech od 25. 11. do 23. 12. 2013

Prodám byt

v Polici nad Metují

2 ½+kk, středový s balkónem,
ideální, úsporné topení.
Cena DOHODOU

Kontakt: 739 137 761

Josef Lada - Vánoční koledy (kniha s piánkem)
Jaroslav Soumar - Pírko
Deník malého poseroutky BOX 1.-7.díl
Halina Pawlowská - Pravda o mém muži
Olga Matušková - Waldemar a Olga (od 9.12.)
Oldřich Jenka - Broumovské a Polické stěny
Toulavá kamera 17 + Speciál 10 let
a mnoho dalších

NOVINKY
Papír

- vánoční pohlednice od 2,-Kč
- vánoční balící papír Lux od 7,90 Kč/bm
- dárkové psací soupravy od 49,- Kč
- vědecké kalkulačky od 149,- Kč
- školní batohy od 599,- Kč

NOVINKY
Hračky

- LCD hra PLANES (Letadla) 299,- dětský výukový tablet 299,- Briliantina - adventní kalendář 399,- Hustá slizová laboratoř 499,- Vesmírná hopíková laboratoř 499,- Cestování s Jiřím Kolbabou (stol. hra) 499,- Stolní Air hokej 599,- Moje první Česko (stol. hra) 699,- Cesta do pravěku 899,- RC modely Revell (vrtulníky, auta) od 499,(ke všem modelům je poskytován servis! )

Akční ceny na plastové boby (jen do 20.12)
- snowboard-kluzka 119,- 99,- Twister s brzdami 249,- 199,- Šampion extreme 429,- 389,- Galaxy (řiditelný s brzdami) 999,- 699,-

AKCE

Nabízím pronájem

pěkného nového bytu
v Polici nad Metují
Bytová jednotka v kategorii
2+1 o výměře 56 m2 za cenu
5 500 Kč + energie. Nízké náklady na topení. K tomu navíc
nadstandardně velký sklep a
jedno vyhrazené parkové stání.
Vybavení: plně vybavená
koupelna a WC, nová kuchyňská linka bez spotřebičů, kuchyňská vestavěná skříň a šatní předsíňová skříň, podlahové
krytiny.
Kontakt na e-mail:
novebyty11@gmail.com nebo
mob. 776 855 749.

NOVINKA
terminál

-přijímání sázek a výplaty výher
-dobíjení kreditu mobilních tel.
-vstupenky - Ticketing
-hotovostní platby - placení faktur,
pojištění či složenek
-prodej stíracích losů

stírací los ZDARMA
AKCE pro sázející SPORTKU
přijďte si k nám vsadit plný tiket SPORTKY
a jako dárek od nás dostanete stírací los ZDARMA
( akce platná do konce roku 2013, s tímto útržkem )

Slevový kupon
100,- Kč
kupon lze uplatnit do 20.12.2013 při nákupu KNIH nad 1.000,- Kč
( platí i na zlevněné tituly )

Slevový kupon
100,- Kč
kupon lze uplatnit do 20.12.2013 na nákup HRAČEK nad 1.000,- Kč
( platí i na zlevněné, či akční zboží )
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Prodáme, případně
pronajmeme
výrobní prostory v Hronově
Čisté prostředí po rekonstrukci cca 4.300
m2 včetně kanceláří a SZ. Jedná se o objekt s třípodlažní budovou cca 2.400 m2
(volné ihned), šetový sál s příslušenstvím
cca 1.500 m2 (volné od 11/2013) a ostatní
budovy cca 400 m2. Pronájem je možný i
po jednotlivých samostatných odděleních,
každé má své kanceláře a SZ. Cena k jednání. Náchod.

Kominík
Jiří Meier
Kostelní 103
Police nad Metují
Tel. 723 684834
jirimeier@seznam.cz, http://meier.kvalitne.cz
Nabízím kontrolu a čištění spalinových cest (tuhá paliva,
plyn) v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb.,
poradenství v oboru, přijatelné ceny, seriózní, kvalitní a
rychlé jednání.

Kontakt: 737 261 680-681

Nabízíme do pronájmu

obchod v centru Náchoda.

Obchodní prostory o 325 m2 s příslušenstvím. Cena dohodou.
Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci vhodný i pro jiné komerční účely, s možností rozšíření
o III. a IV. NP s výtahem. Parkování ve dvoře objektu.

Bližší info na tel. 737 261 680.

Hledám pronájem

samostatné klidné dobře
větratelné místnosti s přístupem
k WC a sprše

pro zřízení masérny.

Děkuji za konkrétní nabídky s cenou.
e-mail: magica@email.cz ,

tel.: 603 321 114
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21. 10. 2013 byla otevřena nová pobočka
České pojišťovny a.s. v Kostelní ulici 9
v Polici nad Metují. (naproti Komerční bance)
Provozní doba od pondělí do čtvrtka.
Pondělí:
ZAVŘENO
Úterý: 9 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa:
12:30 – 18:00
Čtvrtek: 9 – 11:30 12:30 – 17:00
Pátek:
ZAVŘENO
Kontaktní osoby:
A. Kaválková, tel: 605/986 520 (úterý)
R. Beranová, tel: 777/124 149 (pondělí)
M. Pošepná,
tel: 728/493 059 (čtvrtek)
M. Dusílek,
tel: 606/561 071 (čtvrtek)
M. Šimková,
tel: 603/954 924 (středa)

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

Police n. Metují

Datum:
17. 12. 2013
v 15.00 hod.

Datum:
19. 12. 2013
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu

Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky

RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.

Řešení exekucí.

Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz www.rva.cz
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Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci (lednové číslo 6. 1.)
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

9. 12. 2013

MICHAL

MYDLIBABA
A TY DRUHÉ

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

HORÁČEK

3. 1. 2014

Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

4. 3. 2014

Kolárovo divadlo Police nad Metují

MIKULÁŠOVY
PATÁLIE

OULE

Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

K

25. 4. 2014

Szidi tobias

Kolárovo divadlo Police nad Metují

& Band

28. 6. 2014

Zámek Nové Město nad Metují

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

20. 11. 2013

JIŘÍ

STIVÍN

Naši významní partneři:

Mediální partneři:

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2013/2014
Náchod
Cestovní agentura Machová
(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)
Broumov
Informační centrum
(Mírové náměstí 56, tel.: 491 524 168)

nsuvadi-2014_police.indd 1

Červený Kostelec
Informační centrum
(Havlíčkova 654, tel.: 721 727 584)

Hronov
Cestovní agentura Martincová
(Jiráskova 320, tel.: 606 111 413)

Nové Město nad Metují
Police nad Metují
Informační centrum
Informační centrum
(Husovo náměstí 1225, tel.: 491 472 119) (Masarykovo náměstí 75, tel.: 491 421 501)

Česká Skalice
Informační centrum
(T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870)

Trutnov
Informační centrum
(Krakonošovo nám. 72, tel.: 499 818 245)

Teplice nad Metují
Informační centrum
(Horní 13, tel.: 491 581 197)

Úpice
informační centrum
(Dr. A. Hejny 133, tel.: 499 882 329)

19.11.13 9:24

l
a
i
r
o
it
d
e
O
T
FO

ěratelů
26.10. Setkání sb

razech
ké události v ob
aneb kvíčerovs

25.10. Pietní akt

u sobotu si
Poslední říjnovo sběratelskou
se
ci
en
dali nadš
o v sále
vášní dostaveníčke předvedli
kd
ů,
m
do
ho
lly
Pe
úsilí, vyměnili
výsledky svého názory.
či
ti
os
si zkušen

e
U příležitosti Dntného
vzniku samosta ho
československé il
státu se uskutečnt
tradiční pietní ak
za účasti členů
Spolku vojenskéáň
historie T-S 20 Pl
a Ostrostřelecké
gardy polické.

a na zesnulé
2.11. Vzpomínk
Již nejsou mezi šich
námi...ale žijí v nak
vzpomínkách. Tae...
nezapomínejm

ro radost
8.11. Koncert p

t v kostele Církve
Svůj třetí koncer ina Medium
čs. husitské skup oce emocionální
zaměřila na hlub hudbu.
taneční jazzovou

vý průvod
o
n
io
p
m
a
L
.
1
.1
1
1

PIONŮ
Police ptinlnnáa bLíléAmMkoni sice sníh do Počnlicíheo

každoro
Svatý Mar
ovedl účastníky
i
nepřivezl, zato dprůvodu ztemnělými polickými
o
čc
h
ví
o
vé
ru. Malí čl
lampiono
ěstí až ke klášte
uličkami z nám i světýlky zaplnili chodby li
moh
s pestrobarevným
i plameny svíček mně
m
vý
ta
o
ih
m
n
je
je
sále pří
a vedeni
pních zákoutí. V
odhalit taje skle ínky skauti rozlévali horký čaj si
prohřátém kam ků a kdo vystál frontu, odnesl
do veselých hrnartinské rohlíčky.
domů skvělé m

ížky
12.11. Křest kn
pro děti „Pírko“
é trhy
12.11. Martinsk
Deštivé počasí
nakupování mocek
nepřálo, ale stán
se slovenskými
a maďarskými
dobrotami byl
v obležení :-)

Jaroslav
il její tvůrce pan
Knížku představ ýtvarky“ na polické ZUŠ
Soumar, učitel „vnezaměnitelných kresbiček,
a autor mnoha áváme všude kolem nás.
s kterými se setk

