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Rekonstrukce místní komunikace na městském pozemku
v Pěkově „Plácek za bývalou školou“

V měsíci listopadu byla provedena rekonstrukce místní komunikace na městském pozemku v Pěkově za bývalou školou. Projektovou dokumentaci zpracovala firma PROMOS SOSNOVÁ spol s. r. o.,
přičemž vlastní rekonstrukci provedla firma SVOBODA - dopravní a
inženýrské stavby a. s., Meziměstí. Počasí nám v letošním roce přálo

a dílo bylo zdárně dokončeno v termínu podle smlouvy.
Děkujeme obyvatelům Pěkova za trpělivost při provádění stavebních prací a doufáme, že nová komunikace bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Úprava místní komunikace v Radešově

Již v roce 2004 obyvatelé Radešova požádali město o majetkové vypořádání místní komunikace z Radešova k „Zákopanici“, která
byla v majetku zaniklého Zemědělského družstva Bor. Město vykoupilo od správce konkurzní podstaty úpadce vozovku a od soukromých vlastníků pozemky pod komunikací.
V letošním roce se podařilo vybudovat dlouho požadovanou

přeložku části této místní komunikace, a to zatáčku mezi truhlárnou a firmou AGRIN, spol. s.r.o. Tuto přeložku zrealizovala firma
SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s. Meziměstí. Nyní ještě
probíhá majetkové vypořádání pozemků dotčených novou stavbou
s firmou AGRIN, spol. s r. o.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

A jsme v roce 2014
Žádná síla nezabrání času jít svojí neměnnou železnou pravidelností.
Jestliže jsme v roce minulém vzpomínali historická výročí – města a benediktinů,
pojďme se letos soustředit na obyčejné lidství v odkazu našich předků. Naději, víru, pokoru. Naplnění slov, která se stala přežitkem
místo prožitkem. Vlastně žitím!
V letošním roce se budeme v Polickém
měsíčníku setkávat se zamyšleními břevnovského převora pana Petra Prokopa Siostrzionka. Budeme pokračovat v odkazu těch,
kteří již skočili pouť na této zemi a jdou dál.
V nás.
Rok 2014 je tu! Přejme si vzájemně zdraví na duchu i na těle. Dále to je již na nás. Našem přičinění, smýšlení…
Pojďme se společně snažit žít. To není
málo!
V tomto duchu budou probíhat mnohé
akce města, Policka. S jasným cílem. Nezapomenout, přípomínat, žít i dnes s nadějí,
radostí a vírou!
Milí čtenáři Polického měsíčníku, jsme
rádi, že jste. Tolerantní, chápající, vstřícní.
Není nic lepšího než domluva. Děkujeme!

Vstříc maličkostem
nového roku

Ida Jenková

Einstein byl toho názoru, že nemáme
svůj život počítat na roky, ale na minuty - 24
hodin je 1140 minut. Kolik minut je v 365

Městské investice
2013 a 2014
Na konci každého roku je vždy zvykem
provést určité ohlednutí se za rokem uplynulým, jakož i vyslovit se k plánům novým,
které by měly být realizovány v roce, který
přichází. Tento krátký článek nebude precizním sumářem všech realizovaných městských investic, ale spíše určitým shrnutím.
V uplynulém roce jsme do obnovy,
oprav a údržby městského majetku vložili
přibližně 17 mil. korun. Převážná většina
prostředků plynula do oblastí, které byly
v minulosti opomíjeny, neb město řešilo jiné (neméně důležité) investiční úkoly. Těmito oblastmi jsou zejména oblast
komunikací, a oblast školských zařízení. V
případě komunikací jsme z vlastních zdrojů
realizovali opravy komunikací v Radešově,
Hlavňově, Pěkově, jakož i generální opravu místní komunikace v horní části ulice K
Vodojemu. S přispěním Královéhradeckého
kraje, který nám poskytl účelově vázanou
dotaci, jsme pak řešili rekonstrukci místních
komunikací v okolí výrobního areálu firmy
HAUK s. r. o. Stran městských budov jsme
pokračovali ve vylepšování interiérů základní školy, kde mimo vstupního vestibulu
a prvního patra budovy II. stupně, pokračovala rekonstrukce osvětlení tříd a podlah na
I. stupni. V základní umělecké škole jsme

dnech, si snadno může spočítat každý. Někdo
si řekne, že to je zanedbatelný čas - minuta,
sekunda... Ale připomeňme si jednu arabskou
pověst o tom, jak vznikla poušť:
Na počátku byl svět krásnou kvetoucí
zahradou. Bůh řekl člověku při stvoření: „Pokaždé, když uděláš něco nepěkného, spustím
na zemi jedno zrnko písku.“
Lidé si to nevzali k srdci. Čím je sto nebo
milion zrníček v záplavě květů?
Míjejí léta a počet lidských vin roste: potoky zrnek písku zatopily svět. Tak vznikly
pouště, které se stále zvětšují...
Jedno zrnko písku - z takové maličkosti
mohou vzniknout nedohledné pouště, které
vytlačují život.
Každá věc se skládá z maličkostí. Ve
sněhové vločce se nachází 500 krystalků. V
jednom krychlovém cm jater se nachází 200
milionů buněk.
Jestli denně spočítáš malé kousky chleba
denně vyhazované, nasbíráš 1500 tun chleba, které denně vyhazují Italové. Kolik by se
dalo spočítat u nás těch maličkých kousků, to
nevím....
Tato cifra je políček pro lidstvo! Maličkosti se nikdy neberou moc vážně, protože se
nevěří v sílu malých věcí. Ale z nich vyrůstá
život!
I přečtení tohoto zamyšlení Vám zabralo
jen několik málo minut či sekund. Celkem
zanedbatelný čas v množství hodin, dnů
a roků Vašeho života. A přesto: v každé

jediné minutě či sekundě i tohoto roku
2014 může hodně záležet na sebemenším
úsměvu, pohledu, podání ruky. Že to jsou
jen maličkosti? Někdy mohou rozhodnout o
odhodlání pro celý zbytek dlouhého života.
Citlivé srdce pro každou zdánlivou maličkost všem občanům Police nad Metují a okolí
přeje

pak zúročili loňskou opravu střechy a provedli vestavbu několika tříd a atelieru do
podkroví budovy na Komenského náměstí.
Součástí této investice byla i plynofikace
části objektu a oprava havarijního stavu
stropu a podlah mezi přízemím a prvním
patrem. Patrně největší jednorázovou
investicí města pak byla dlouhodobě
připravená stavba víceúčelového hřiště.
Hřiště bylo řádně dokončeno, předáno a
následně zkolaudováno. Bohužel kolaudaci
se nám podařilo získat až na závěr sportovní
sezony, a tak jsme (ač velmi neradi)
rozhodli o tom, že hřiště oficiálně otevřeme
a sportovcům do užívání předáme až na
jaře 2014.
V souvislosti se všemi provedenými
pracemi bych chtěl za město touto cestou
poděkovat všem, kterým městské investice
ztížili dočasně život za jejich pochopení a
trpělivost.
V novém roce bychom rádi pokračovali
v nastoleném investičním trendu, přičemž
se opět pokusíme připravit do rozpočtu
města investiční akce v obdobném finančním rámci jako v uplynulém roce, tzn. kolem 15 - 17 mil. Kč. O definitivní výši částky
bude rozhodnuto až po té, co budeme mít
jasno v tom, jaké byly daňové příjmy roku
2013, a tudíž s jakým objemem daňovým
příjmů můžeme počítat v roce 2014. A do
jakých investic budou veřejné prostředky

směřovány? V obecné rovině se směřování
peněz bude podobat uplynulému roku, tj.
velká část prosředků poplyne do oprav
místních komunikací a chodníků (Ostašská
ul., ul. Na Babí), část prostředků bude směřována do ZUŠ (dokončení opravy havarijního stavu stropů, rekonstrukce sociálního
zařízení) a část do ZŠ (dokončení interiérů
II. stupně, dokončení opravy podlah ve třídách I. stupně, nátěr požárního schodiště),
dokončení zateplení budov ZŠ. Stranou investičního zájmu pak nezůstanou místní
části Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov, kde
budou peníze směřovány do oprav městských objektů, opravy poškozených místních komuniakcí, opravy drobných sakrálních památek.
Plánů je opravdu hodně, přičemž již
nyní je jasné, že nebudeme schopni realizovat všechny záměry bez podpory, pochopení, trpělivosti a vstřícnosti občanů, přičemž
předem za toto každému děkuji.

P. Prokop Siostrzonek OSB. převor

Přejme si, aby vánoční nálady,
rozpoložení, otevřenost i laskavost od nás neodešly. Provázely
nás průběhem dalšího roku.
Děkujeme za dosavadní podporu, spolupráci a vstřícnost. Prosíme o upřímnost a důvěru.
Věříme, protože se snažíme. Při
chybě si uvědomujeme a napravujeme.
Kolik pozitivních sloves jsme
použili. Ale především, kolik pravdivosti a upřímnosti do nich vložili.
Je jen na Vás, zda je – nás –
přijmete.
Ida Jenková, Jiří Škop,
Pavel Pohner a pracovníci
Městského úřadu v Polici nad Metují

Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Novoroční přání

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
V úctě
život.

Jirka Škop, místostarosta
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„Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“

Patrně nikomu neuniklo, že se v průběhu listopadu naplno rozjely stavební práce
na zateplení souboru budov naší základní
školy. Pro informovanost přinášíme některá zajímavá data k této významné městské
investici.
Prováděcí projektovou dokumentaci
na tuto stavbu zpracovala v květnu 2013
místní firma IR INSPECTIONS s. r. o. s tím,
že tato firma zajišťuje na stavbě rovněž výkon autorského dozoru. Následné výběrové
řízení na zhotovitele díla provedla firma

Centrum rozvoje Česká Skalice. Výběrového
řízení se zúčastnilo deset stavebních firem,
přičemž více jak z poloviny se jednalo o regionální dodavatele. Ve výběrovém řízení
nakonec zvítězila stavební firma Ječmínek,
spol. s r. o., se sídlem Pardubice, Dražkovická 1732, Závazný termín ukončení díla je
17. 08. 2014. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla podle stavebního rozpočtu
24 240 825 Kč bez DPH.
Inženýrskou činnost, technický dozor a
výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby provádí Bc. Radomíra Martinová z Červeného Kostelce.

Stavební práce, které budou na stavbě
postupně v několika etapách prováděny,
spočívají v zateplení obvodového pláště
budov komplexním zateplovacím systémem, v kompletní výměně otvorových
výplní, v zateplení stropů a střešních konstrukcí a souvisejících pracech. Stávající
ploché střechy schodiště 1. stupně, budovy
2. stupně a družiny budou dodatečně zatepleny polystyrénovými deskami. Vnější
okna, dveře a prosklené stěny jsou navrženy
z plastových profilů nebo hliníkové. Prosklení bude provedeno izolačním dvojsklem. Po osazení
nových oken bude
provedeno
zednické zapravení a
bílá výmalba. Vnější omítky budou
v soklové části
(pouze na objektu
2. stupně) řešeny
soklovou omítkou.
Ve zbytku ploch
bude použita v
rámci kontaktního
zateplení stěn probarvená omítka.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU
a podporován z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
přičemž konečná dotace bude činit přibližně polovinu stavebních nákladů.
Doufejme, že se vše podaří, jak je plánováno, a že i drobné potíže, které způsobuje
povětšinou nekvalitní práce stavařů, kteří v minulosti budovaly objekty II. stupně,
tělocvičny a družiny, nezbrzdí stavbu, a my
stihneme vše dokončit v termínu, k jakému
jsme vázáni dotací.

Mgr. Jiří Škop a Ing. Pavel Scholz

Vyřizování žádostí o vydání rybářského
lístku v roce 2014

I tento rok můžete žádat o vydání
rybářského lístku
na Městském úřadě,
v Polici nad Metují.
Žádost vyřizujeme
obratem. K žádosti, kterou sepíšeme
přímo na úřadě je
nutné předložit platný občanský průkaz,
dříve vydaný rybářský lístek nebo doklad,
který osvědčuje, že žadatel již držitelem
rybářského lístku byl (zpravidla to bývá
osvědčení o získané kvalifikaci vydané přímo rybářskou organizací, toto osvědčení
se předkládá i při žádosti o získání prvního rybářského lístku) a zaplatit správní
poplatek. Pak je jen na Vás zda si vyberete
rybářský lístek s dobou platnosti na 1 rok
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za 100,-Kč, na 3 roky za 200,-Kč nebo na 10
let za 500,-Kč. Žadatelé mladší 15 let platí
poloviční sazby z uvedených poplatků. Upozorňujeme, že duplikáty rybářský lístků nelze dle zákona o rybářství vystavovat (např.
při ztrátě lístku nebo při změně jiných údajů uvedených na rybářském lístku), jedinou
možností je zažádat o nový rybářský lístek.
Žádost o vydání rybářského lístku vyřídíte osobně na Městském úřadě v Polici nad
Metují, odboru finančně správním, v přízemí vpravo, č. dveří 11, informace získáte též
na tel. č. 498 100 916, 491 509 991. V současnosti není možné žádat o rybářské lístky
elektronickou poštou.
Přejeme Vám mnoho hezkých úlovků a
s pozdravem Petrův zdar

Jana Hlaváčková,
finančně správní odbor

Polická radnice
pomohla občanům
uspořit až čtvrtinu
nákladů na energie

Police nad Metují, 16. 12. 2013 – Nedávná elektronická aukce plynu a elektřiny přinesla účastníkům výrazné úspory.
Celková průměrná úspora v případě silové elektřiny dosáhla 29,81 % a 26,2 % u
plynu. Jsme rádi, že jsme umožnili občanům města dosáhnout příznivějších cen
energií. Dosažené úspory jsou poměrně
výrazné a věřím, že účastníci aukce budou
s novými dodavateli spokojeni. Účast v E-aukci byla pro občany Police nad Metují
bezplatná. Akce proběhla ve spolupráci se
společností A-TENDER s.r.o., která celou
aukci zabezpečovala.
První elektronická aukce energií se
v Polici nad Metují s podporou místní radnice uskutečnila ve středu 11. prosince
2013. U silové elektřiny se jednalo o 913
odběrných míst a hodnotu současného
odběru 14,3 milionu korun. Soutěžilo se o
několik různých sazeb, nicméně průměrně
bylo dosaženo téměř 30 procentní úspory.
V případě plynu se jednalo o vyšší současnou hodnotu, tj. 18,3 milionu korun, a
dosáhlo se také větších úspor. Průměrná
úspora u 379 odběrných míst, která se
aukce zúčastnila, činí 26,2 %.
Těchto výrazných úspor se pro občany
Police nad Metují a okolních obcí podařilo
dosáhnout i přes nepříznivý vývoj kurzu
české koruny vůči euru, který se v konečné ceně vždy promítá.
Předem garantovaná úspora 15 % byla
dosažena a výrazně překročena u plynu,
v případě silové elektřiny se výše úspory
bude u každého trochu lišit podle tarifu,
který využívá. Zároveň připomínáme, že
účastníci aukce získali zdarma i administrativní a právní servis. Veškerou agendu
související s převodem za ně totiž vyřídí
organizátor elektronické aukce společnost
A-TENDER s.r.o.
Závěrem třeba podotknout, že vítězným dodavatelem energií u obou aukcí se
stala firma X Energie.
Další kolo elektronické aukce energií bude pravděpodobně organizováno
v první polovině roku 2014, přičemž Vás
o sběru dat a datu konání aukce budeme
předem informovat prostřednictvím webu
města, jakož i prostřednictvím Polického
měsíčníku, či plakátovacích ploch.

Jiří Škop, místostarosta
(s přispěním L. Jakwerthové)

Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů.

Oba poplatky je nutné uhradit nejpozději do
31.3.2014.
Poplatek za odpady
byl pro rok 2014 opět
stanoven částkou 600,Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a osvobození
dle vyhlášky města zůstávají beze změny. Při zaplacení celého
poplatku v termínu do 31.3.2014 bude poplatníkovi poskytnuta sleva ve výši 100,-Kč. Tato povinnost se vztahuje i na občany
s trvalým pobytem na městském úřadě!
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek,
250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov, 200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ, kancelář
č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ nebo bezhotovostně
převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS – rodné číslo. Bližší
údaje k platbě uveďte do poznámky.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/

Opět v Polsku - tentokrát o Vánocích

Stejně jako se z počátku letošního roku v polském městě Radków uskutečnila velikonoční výstava, ke konci se konala vánoční.
Bylo zde na výběr přehršle ozdob, motivů a dalších předmětů s vánoční tématikou. Ale nekochaly se pouze oči, ale i žaludek - spousty
vánočního cukroví, perníčků a dalších dobrot zde opravdu nebylo
málo. Z našeho pohledu byla výstava velmi vydařená nejen díky
hojnému počtu vystavujících, ale i díky té skvělé předvánoční náladě. Děkuji všem za pomoc při organizaci a těším se na další výstavy.

Iveta Tautzová, předsedkyně
Unie rodičů při ZŠaMŠ Police nad MEtují

Daniela Adamová a Jana Hlaváčková
finančně-správní odbor

Usnesení rady města ze zasedání č. 24 a 25 / 2013 ze dne 2. a 16. 12. 2013
RM stanovuje od 1. 1. 2014 počet
zaměstnanců zařazených do MěÚ Police
nad Metují, organizační složky CKV Pellyho
domy a Městské policie Police nad Metují
(mimo osob zaměstnaných na základě
dohod o provedení práce) na 33.
RM doporučuje ZM ke schválení
obecně závaznou vyhlášku č. 02/2013,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Police nad Metují za měsíc leden
– říjen 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 uzavření provozu MŠ
Fučíkova 328, 549 54, Police nad Metují, v
době vánočních prázdnin od 23. 12. 2013
do 3. 1. 2014.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad
Metují použila sponzorský dar od firmy
Marek Čáp ve výši 20 000,- Kč na posílení
investičního fondu organizace.
RM doporučuje ke schválení ZM Pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2014.
RM souhlasí se změnou odpisového plánu
příspěvkové organizace MŠ Police nad
Metují.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 9 - položky
rozpočtového opatření č. 34 - 37. Celkové
zvýšení příjmů a výdajů o 31 476 Kč.
RM schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku OV Hlavňov na předvánoční
posezení s občany a dílničku pro děti.

RM schvaluje pronájem nebytových
prostor - dvou místností o ploše 55 m2
v přízemí domu č. p. 341 v Tyršově ulici
v Polici nad Metují Sportovnímu centru
HELENA o. s. k provozování spinningových
lekcí. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 30. 6.
2014. Nájemné je stanoveno 10,- Kč/m2
měsíčně, celkové nájemné ve výši 3 850,- Kč
je splatné ve dvou splátkách: první splátka
1 925,- Kč bude uhrazena při podpisu
nájemní smlouvy, druhá splátka 1 925,- Kč
je splatná do 30. 6. 2014.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku p. č. 730/64 o výměře 54 m2 v
k. ú. Hlavňov panu Ing. P. B. Kupní cena je
stanovena na 4 Kč/m2, celkovou kupní cenu
ve výši 216,- Kč uhradí kupující při podpisu
kupní smlouvy. Veškeré vedlejší náklady
spojené s prodejem pozemku uhradí
kupující.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku st. č. 622 o výměře 26 m2 v k. ú.
Police nad Metují panu J. Š. Kupní cena je
stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní
cenu ve výši 1 820,- Kč uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 1048/17 v k.ú. Police nad
Metují o ploše 30 m2.
RM doporučuje ZM ke schválení budoucí
prodej „Zeleného domečku“ - budovy č. p.
345 s pozemkem st. č. 386/2 o výměře 105
m2 a pozemkem p. č. 1254/2 o výměře 142
m2 v k. ú. Police nad Metují panu Josefu
Martincovi st. za celkovou kupní cenu ve
výši 1 360 000,- Kč s těmito podmínkami:
1) do jednoho měsíce od podpisu budoucí
kupní smlouvy složí kupující nevratnou

zálohu ve výši 50 000,- Kč,
2) nejpozději do 30. 8. 2014 uhradí kupující
doplatek kupní ceny ve výši 1 310 000,- Kč.
3) v případě odmítnutí uzavření kupní
smlouvy nese veškeré náklady spojené s
prováděnými úpravami budovy či pozemku
budoucí kupující, a to včetně případných
nákladů na uvedení do původního stavu
RM souhlasí s provedením poptávky na
zpracování „Strategického plánu města“.
RM bere na vědomí provedení navržených
víceprací č. 11, 12, 14 - 18 na akci „Soubor
opatření ke snížení energetické náročnosti
ZŠ Police nad Metují“ spočívající v doplnění
výměry dřeva na rošt v půdním prostoru,
ve změně výplní otvorů, v zazdění dveří –
nářaďovna, v doplnění výměr u položky
bourání komínů, včetně zakrývání střechy,
doplnění stehování atiky u nebourané části,
ve změně druhu kotev a ve změně použitého
izolačního materiálu na meziokenních
pilířích budovy II. stupně.
RM nesouhlasí s provedením víceprací
č. 3, 13 a 19 spočívajících v provedení
plastických šambrán kolem vybraných
okenních otvorů, podřezání odvodového
zdiva I. stupně a doplnění vnitřních lišt na
styku okenního rámu a ostění otvoru.
RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci «Rekonstrukce
sociálního zařízení v objektu B - ZUŠ Police
nad Metují“ a pověřuje výběrovou komisi
k otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek:
1. kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. obeslané firmy: VPS vše pro stavby s.r.o.
- Náchod; BSS Broumov; Delta Velké Poříčí
s.r.o.; MOVIS Hronov s.r.o.; F-STAV Poříčí,
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s.r.o. - Velké Poříčí
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta; Lubor Bořek - ředitel ZUŠ
Police n. M.; Ing. Troutnar Jan - vedoucí
odboru IMŽP MěÚ; Michal Mucha - TS
Police n. M. s.r.o., Bc. Eva Pápaiová - správa
dotací MěÚ
náhradník: Petr Jenka - TS Police n. M.; Ing.
Scholz Pavel - investiční technik;
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce
MŠ Daně Balákové ve výši dle návrhu.
RM jmenuje Ing. arch. Milana Weinera
členem Rady Muzea papírových modelů.
RM schvaluje přidělení městského bytu
č. 5 - 2+1 v domě č. p. 115 v ulici Na Babí
paní M. R. na dobu určitou šesti měsíců
s možností dalšího prodloužení nájmu,
bude-li nájemce řádně plnit povinnosti

vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ve věci
navýšení ceny díla o 115.570,- Kč bez DPH
(tj. 139.840,- Kč včetně DPH) na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy místní komunikace K Vodojemu,
Police nad Metují“.
RM schvaluje výpůjčku části nebytových
prostor o ploše 80 m2 (nový sklad na
fotbalovém hřišti) na pozemku st. č. 1074
v k. ú. Velká Ledhuje TJ Spartak Police nad
Metují, o. s., pro uskladnění sportovního
náčiní, strojů, zařízení a materiálů
potřebných k údržbě sportovních ploch.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu
určitou 30 let s výpovědní lhůtou 2 roky, s
tím, že smlouva bude obsahovat podmínky
pro případné prodloužení smluvního

vztahu, jakož i řešení hrazení nákladů na
údržbu a hrazení nákladů za energie a vodu.
RM zároveň pověřuje odbor IMŽP
vypracováním návrhu úpravy smlouvy o
výpůjčce prostoru fotbalového hřiště tak,
aby doba výpůjčky hřiště korespondovala
se sjednanou dobou výpůjčky skladu.
RM schvaluje provedení víceprací na stavbě
„Soubor opatření pro snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“, spočívající
v nahrazení stávajících požárních žebříků
novými požárními žebříky ve výši cca 18
tis. Kč.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 11 položky rozpočtového opatření č. 41 - 42.
Celkové zvýšení příjmů a výdajů o 58.000
Kč.

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 02/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM souhlasí s vyřazením části
projektové dokumentace „Stavební
úpravy a přístavba v ZUŠ v Polici nad
Metují“ v hodnotě 107.100 Kč z majetku
města.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 10 položky rozpočtového opatření č. 38 – 40.
Zvýšení příjmů a výdajů o 281 357,- Kč.
ZM schvaluje smlouvu o revolvingovém
úvěru uzavíranou s Komerční bankou a.s.
č. 99007478989, na úvěr do výše limitu
9.500.000 Kč.
ZM schvaluje Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2014.
ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Police
nad Metují provedením následujících
kontrol:
1) Kontrola činnosti osadních výborů

2) Kontrola rozsahu a stavu bytového
fondu města, jeho využívání a
spravování.
3) Kontrola odpadového hospodářství
města – vyhodnocení závěrů kontroly
z června 2012
ZM schvaluje prodej pozemku p. č.
730/64 o výměře 54 m2 v k. ú. Hlavňov
panu Ing. Pavlu Berkovi. Kupní cena je
stanovena na 4 Kč/m2, celkovou kupní
cenu ve výši 216,- Kč uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy. Veškeré vedlejší
náklady spojené s prodejem pozemku
uhradí kupující.
ZM schvaluje prodej pozemku st. č. 622
o výměře 26 m2 v k. ú. Police nad Metují
panu Josefu Špačkovi. Kupní cena je
stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní
cenu ve výši 1 820,- Kč uhradí kupující
při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje budoucí prodej „Zeleného
domečku“ - budovy č. p. 345 s pozemkem
st. č. 386/2 o výměře 105 m2 a pozemkem

p. č. 1254/2 o výměře 142 m2 v k. ú.
Police nad Metují panu Josefu Martincovi
st. za celkovou kupní cenu ve výši 1 360
000,- Kč s těmito podmínkami:
1) do jednoho měsíce od podpisu
budoucí kupní smlouvy složí kupující
nevratnou zálohu ve výši 50 000,- Kč,
2) nejpozději do 30. 8. 2014 uhradí
kupující doplatek kupní ceny ve výši
1 310 000,- Kč.
3) v případě odmítnutí uzavření kupní
smlouvy nese veškeré náklady
spojené s provedenými úpravami
budovy či pozemku budoucí kupující,
a to včetně případných nákladů na
uvedení do původního stavu
ZM pověřuje místostarostu, aby jednal
s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje o možnosti přeřazení komunikace
z Pěkova do Teplic nad Metují v Plánu
zimní údržby Královéhradeckého kraje
do 1. kategorie.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 06 / 2013 ze dne 11. 12. 2013

Výsledky fotosoutěže
za prosinec

Co je to? Kde je to?

Soutěžní fotografie na leden

Na obrázku v prosincovém čísle Polického měsíčníku byl detail
sloupu portálu kostela
Nanebevzetí panny Marie. Z 8 správných od-

FOTO Štěpán Horák

povědí jsme vylosovali
tři účastníky pan B. H, a
paní Z. K. a M. P.
Dovolujeme si požádat úspěšné řešitele,
aby se po 6. lednu dostavili do našeho IC v
Pellyho domech, kde
dostanou malou pozornost společně s aktuálním číslem PM.
Děkujeme
všem,
kteří se soutěže účastní.
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FOTO Štěpán Horák

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

OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 02 / 2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 11. 12. 2013, dle §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 písm.d) a § 84 odst.2, písm.h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
2.

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad Metují, tj.
v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje (dále
jen „poplatek“ a „území města“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)1
Článek 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí2:
1. fyzická osoba,
a) která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí,
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobyt nebo mají ve vlastnictví rekreační
stavbu, byt či rodinný dům na území města, vzniká od 1. ledna příslušného kalendářního roku poplatková
povinnost. V případě změny pobytu nebo změny vlastnictví v průběhu kalendářního roku, se poplatek
uhradí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby,
bytu či rodinného domu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.3
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační stavbě, bytu či
rodinného domu na území města. V případě změny místa pobytu nebo změny vlastnictví v průběhu
kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý
úhradou poplatku předem je správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o
jeho vrácení, činí-li přeplatek více než 100 Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u
téhož správce.
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Článek 4

Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15-ti dnů ode
2.
3.
4.
5.

dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště,
popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci,
bytu či rodinného domu, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu či rodinného domu
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15ti dnů ode dne, kdy nastala.5
Článek 5

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl. 2 této vyhlášky, ve výši 201 Kč na jednoho poplatníka za jeden
kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
v roce 2013 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve výši 399 Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2013
b) počet poplatníků

Výpočet částky b): 1.758.418 Kč (náklady) / 4412 (osoby)

1.758.418 Kč
4 412

399 Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka za kalendářní rok je stanovena na 600 Kč.
Článek 6

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

2.
3.
4.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby poplatku, a to 1.
splátku do 31. března a 2. splátku do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Nebude-li do 31. března
příslušného kalendářního roku uhrazena alespoň polovina poplatku, stává se k tomuto datu poplatek
splatný celý.
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento
poplatník a zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné
procesní postavení jako poplatník.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku, převodem na účet správce poplatku nebo
jiným způsobem podle zákona.6 Při bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet č.90054629551/0100, variabilní symbol bude rodné číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní symbol
308.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po datu splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek splatný
nejpozději do 15-tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 7

Osvobození a úlevy
1.

Od poplatku jsou osvobozeni:

a)

obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané umístění v jiných domovech důchodců,
mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí náklady na shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci úhrady služeb poskytovaných těmito
zařízeními
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

2.
3.

4.

každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
poplatníci po dobu výkonu trestu odnětí svobody, kteří tuto skutečnost doloží nejpozději do 31. 12.
příslušného kalendářního roku (nárok lze uplatnit zejména na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce trestu)
děti po dobu umístění v dětském domově, které tuto skutečnost prokáží nejpozději do
31. 12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě rozsudku nebo potvrzení dětského
domova)
děti po dobu umístění v nápravných zařízeních pro mládež, které tuto skutečnost prokáží nejpozději
31. 12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě dokladu nebo čestného prohlášení o
délce pobytu)
poplatníci po dobu pobytu v zahraničí delšího než tři měsíce nepřetržitě, kteří tuto skutečnost doloží
nejpozději do 31. 12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce pobytu)
poplatníci, kteří nejpozději do 31.12. příslušného roku prokáží, že se na úhradě za likvidaci
komunálního odpadu podílejí v jiné obci, vyjma úhrady ve smyslu čl.2, odst.2
poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví rekreační stavbu, byt či rodinný dům využívané
výhradně pro svoji potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby
s osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).

Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude poskytnuta poplatníkům, kteří studují v denním režimu a
jsou přechodně ubytováni mimo území města; na základě potvrzení doloženého nejpozději do 31. 12.
příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě potvrzení školy, ubytovacího zařízení).

Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na samotách
v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.

Roční sazba poplatku bude snížena o 100 Kč poplatníkům, kteří uhradí poplatek v plné výši
nejpozději do 31. 3. daného kalendářního roku; a poplatníkům, kterým poplatková povinnost
vznikne v průběhu kalendářního roku a poplatek zaplatí do 15-ti dnů od vzniku této povinnosti.
Článek 8

Navýšení poplatku
1.

2.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Článek 9

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 04 / 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.
Mgr. Ida Jenková
starostka

Mgr. Jiří Škop
místostarosta

1)§14

odst.3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
odst.1 zákona o místních poplatcích
3) §10b odst.4 zákona o místních poplatcích
4)§14a odst.2 zákona o místních poplatcích
5)§14a odst.3 zákona o místních poplatcích
6)§163 odst.3 zákona č.280/2009, daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
7)§11 odst.1 zákona o místních poplatcích
8 )§11 odst.3 zákona o místních poplatcích
2)§10b
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† 10

3

3

4

3

Hlavňov
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1
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7 05 7 20 9 05

3

4

3

† 14

15 35 16 35 17 35 19 40 21 05 22 15

4

6

† 25

14 45

4

† 10

4 30 5 15 6 00 6 45
Stanoviště
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Dovoluji si nabídnout k zamyšlení malé
nahlédnutí, jak se v Pěkově žilo a co se stalo
v letech končících čtyřkou. Čerpáno z kronik, které psali učitelé učící v pěkovské škole, p. Josef Braha a pí Eva Vacková.
1724 - Vystavěn pěkovský mlýn.

1894 – Stavba školy nákladem 20.000 K.

1924 – Zhotoveny kamenné desky, do nichž
byla vyryta jména čtyřiačtyřiceti zdejších
občanů, kteří zahynuli v 1. sv. válce. Desky
jsou umístěny po obou stranách vchodu do
místní kaple. Uhrazeno ze sbírky.
• 28.10. – Slavnost – odhalení desek padlých v 1. sv. válce. Velice zdařilé slavnosti
se účastnili zdejší spolky, legionáři, obecní zastupitelstvo se starostou v čele, školní mládež s učitelstvem, dále příbuzní a
mnoho občanstva.
1934 – Na jaře letošního roku byl dopaden
v Dědovém žhář, který na okolí založil celou
řadu požárů. Byl to jakýsi občan německé
národnosti ze Skalek. Při výslechu se přiznal, že i v Pěkově zapálil stavení A. Lamky
a stodolu R. Staudy.
• červenec – Sjezd Dělnické tělocvičné jednoty. Krásné slavnosti účastnilo se mnoho jednot z českého i německého okolí.
Konalo se na obecním hřišti za účasti široké veřejnosti.

1944 – Němci vydali přísné nařízení, že
je každý povinen odkliditi z půdy všechny
věci podléhající zkáze ohněm a připraviti
v každé místnosti nádobu s pískem a s vodou
a plácačku. Z půd bylo málo odklizeno – lidé
se vzpínali, v chalupách nebylo v přízemí
dostatek místa pro snesené věci.
• V sobotu asi o půl deváté ráno, den před
sv. Trojicí, přijely dva autobusy plné ozbrojených gestapáků s vrchním gestapa
Fr. Lieblem a vrchním dozorcem hradecké trestnice Fierlingrem, kteří mají tolik
životů na svědomí! Před domkem Žofie
Geislerové, čp. 64 se autobusy zastavily,
vrchní velitel Liebl vydal vystoupivším
vojákům rozkazy a již se všichni po skupinách rozešli, aby provedli ve všech domech prohlídky. Každý trnul hrůzou, co
se bude dít… Na dolejším konci Pěkova se
jedna skupina hnala na Draha do domu
čp. 138, majetku nešťastně popraveného
Václava Knittela. V celém domě byl doma
jen jediný muž – nájemník obývající dvě
světnice ve druhém poschodí. Majitelka R. Knittelová ani bratr popraveného
Josef Knittel nebyli doma. Gestapo se
dlouho nerozmýšlelo, co podniknout: bajonetem vypáčilo všecky dveře, v pokoji
a v kuchyni všecko důkladně prohledalo,
ve skříních vyházelo šatstvo, a když nic
důležitého pro ně nenašlo, vypáčilo ještě
dveře venku u kolny, takže zničilo celkem
sedmero dveří. Potom odešlo s nepořízenou. Také chalupě čp. 100, jejímž majitelem je Josef Knittel, otec umučených a popravených synů, nedali pokoje. Gestapáci
přišli bez pozdravu, vtrhli do pokojíčku a

tam zle řádili. Z truhly vyházeli knihy, ze
skříní šaty, všechny zásuvky prohledali,
ale bez výsledku. Doma byla jen Marie
Knittelová. Také ve vesnici skoro v každém stavení nemilosrdně řádili, ale odevšad odešli s nepořízenou. Po poledni
odjeli a lidé si oddychli…
• Počasí: zima mírná, od 28. do 30. března
velké vánice, jaro a léto pěkné, podzim
suchý bez sněhu. Celkem úrodný rok.
1954 – Vzhledem k nepříznivému počasí
nedozrálo ovoce a urodilo se málo brambor.
• 1. dubna byly zahájeny stavební práce na
znovuvybudování vyhořelé zemědělské
usedlosti v Pěkově čp. 26. Veškeré stavební práce prováděl Okresní stavební podnik v Broumově.
• Počet obyvatel Pěkova a Honů: 488.

1964 – Jednou z hlavních stavebních akcí
byla oprava silnice na Hony.
• Počet žáků ve škole: 17.
• Místní kino OB uvedlo celkem 32 celovečerních filmů.
• V každé domácnosti jest rádio, televizorů je v obci asi 54. Motocyklů 37, malých
motocyklů 25, mopedů 13, automobilů
11 a 2 tříkolky zvané „chrousti“.
• Na podzim bylo započato s průzkumným
vrtem kvůli ropě, a to na pozemku v Pěkově , čp. 104, vrt byl ukončen v hloubce
140 metrů.

1974 – Léto – převládalo pěkné slunečné
počasí, jaké již po mnoho let nebylo.
• 1.1. - JZD Pěkov se sloučilo s JZD Hvězda
a JZD Suchý Důl – společný název JZD
Hvězda se sídlem v Polici nad Metují.
• Spolužití občanů jest v celku dobré, až na
malé výjimky jest vztah sousedský.
• Televize jest skoro v každé rodině, tím
vzal kulturní život v obci za své. Promítnuto bylo 8 celovečerních filmů, na kterých byla velmi malá účast, a tak jest to
velmi prodělečné.
1984 – 31. března – zahájeny práce na neinvestiční akci „Z“ – vybudování chodníku v
„Thérově zatáčce“. Veškeré práce byly provedeny zdarma. Současně došlo i k rozšíření státní silnice.
ples
• Kultura:
požárníků, Babský bál (součástí byla i módní
přehlídka, kde
členky ČSŽ předvedly
dobové
kostýmy), dětský
karneval, setkání důchodců +
oslava MDŽ, letní
karneval na hřišti pod Obšárem a
posvícenská zábava.
• Tento rok bylo
uzavřeno 8 sňatků.

1994 – V lednu uspořádali hasiči svůj tradiční ples. Vzhledem k tomu, že obec vrácením hostince a sálu původním majitelům
ztratila možnost konání společenských
akcí, konal se tento bál v Bukovici „U Berků“.
Rovněž tak i Babský bál.
• 6.4. byl uzavřen obchod. Od 13.6. zajišťovala náhradní prodej v budově bývalé
školy pí Eva Vacková, od 3.10. byl prodej
ve stávajícím obchodě opět obnoven.
2004 – V „Městečku“ byla provedena rekonstrukce chodníku – položení zámkové
dlažby.
• V bývalé škole a v bytové jednotce nad
obchodem byla vyměněna okna. Dále
byla vybourána příčka mezi knihovnou a
vedlejší místností – prostor knihovny se
zvětšil, byl položen nový koberec, v kanceláři bývalé školy byly vyměněny podlahy a položeno nové PVC.

A teď ze současnosti:

Pěkovští loutkáři sehráli v sobotu 21.
prosince 2013 první pohádku v nové sezóně 2013-2014: „O rytíři Břichopáskovi“.

Šárka Pokorná

Každý, kdo žije na vesnici, si váží toho,
když vesnice žije, když se v ní občas něco
hezkého děje. Také my v Pěkově chceme,
abychom i s malými možnostmi pořádali
akce, které lidi potěší a dají je, jak se říká,
dohromady. Jako již tradičně jsme se na první adventní neděli sešli u bývalé školy. Letos
jsme tuto tradici rozšířili o tvůrčí činnost při
výrobě betlému, který jsme umístili společně se stromečkem u kapličky. Na vytváření
betlému se podílely pěkovské děti, malé i
větší, pod vedením p.učitele J. Soumara. Neméně důležitá byla spolupráce s dalšími pěkovskými občany. Michal a Kristýna Sirkovi
zahráli několik vánočních koled u stromečku a pro velký úspěch si je ještě jednou zopakovali v chodbě bývalé školy, kde je dobrá akustika. K příjemné atmosféře přispělo
i drobné občerstvení, ocenili jsme chutné
perníčky od jedné šikovné sousedky. Děti
ukázaly svou šikovnost a zabavily se připravenými vánočními vystřihovánkami. Ještě
jednou děkuji všem, kteří se podíleli na celé
přípravě této akce.

Ivana Vrbová
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Kácení dřevin před smuteční síní
Již několik let se město chystá k tomu,
aby nějakým způsobem upravilo prostor
před smuteční síní. Součástí tohoto místa je
i cca 25 vzrostlých zeravů (tůjí), která zde
byly vysazeny v minulosti, s myšlenkou na
vytvoření odcloněné linie příchodu k prostranství před síní a k vlastnímu vstupu.
Dnes jsou tyto zeravy značně přerostlé a
výrazně zastiňují vlhké průčelí této části kláštera a části kostela. V zimě také trpí
ohýbáním větví těžkým sněhem (větve se
už pak nevrátí zpět) a danému místu dávají
spíše nádech ponurosti. Po konzultaci se zahradníkem bylo konstatováno, že uspokojivá úprava ořezem není možná a nejvhodnějším řešením by byla výměna za novou
zeleň. V předloňském roce jsme se znovu
zamýšleli nad celkovým zlepšením tohoto
místa posledního rozloučení se zesnulými. Protože se také blížilo výročí příchodu
Řádu benediktínů do Police nad Metují, roz-

Žijí mezi námi

Vnímáme je a mnohdy si ani neuvědomujeme, jak ovlivňují život ve městě, nás
všech, nebo třeba určité skupinky, jednoho
človíčka… Asi není moc těch, kteří by Věru
Kašíkovou neznali. Pomaličku se chystá
ukončit pracovní povinnosti a zařadit se
mezi seniory. Ať se nám to líbí nebo ne, je to
tak. Ona tuto skutečnost přijímá. Rozumem
zásadně, srdíčko se pochopitelně trošku
brání. Nejen proto, že krev není voda….
Letos k v dubnu se s Věrkou trošku zastavíme. Zavzpomínáme, poděkujeme, asi i
nějakou slzu uroníme. Ale hlavně jí budeme
přát!
Takových lidiček, jako je Věra, není
mnoho. Na konci prosince jsem napsala její
nominaci na Ženu regionu. Vlastně není až
tak podstatné, jak se v konečném pořadí
umístí. Důležitější je, že je tu, s námi, pro
nás. Ale co kdyby přece…

Věra Kašíková stříhá metr.

Po 27! letech vedení Domova důchodců v Polici nad Metují odchází. V plné
síle, elánu a s dalšími životními plány
předá moderní a člověčinou dýchající
domov do mladších rukou.
Matka dvou dospělých, vysokoškolsky vzdělaných synů, dvojnásobná babička. Krásná žena. Fyzicky i
duchovně. Neobvykle obětavá, vitální,
pracovitá.
Běžky, sjezdovky, brusle, kolečkovky, kolo, turistika. Každodenní potřeba být venku, v přírodě. Ta ji dobíjí.
Od listopadu 1989 je bez přerušení zastupitelkou města, jedno volební
období radní. Mnoho let členkou přestupkové komise.
Výborně vaří, peče. S přehledem
zvládá dvě domácnosti. V jejich řadovém domku v Polici, na rodném

Polický měsíčník - leden 2014 - strana 11

hodlo město, že přizve architekta, aby navrhl, jak tento prostor pro výše uvedený účel
a s myšlenkou na uvedené výročí, vhodně
upravit. Byla tedy vypracována studie a
poté i jednouchý projekt. Vzhledem k tomu,
že vlastní realizace projektu je podle jeho
rozpočtu finančně poměrné náročná, prozatím k této realizaci nedošlo. Projekt počítá
mimo jiné i s pokácením stávajících dřevin
a výsadbou nové zeleně. Pokud by se podařilo v letošním roce zařadit tuto akci do
rozpočtu, je potřebné, aby byl prostor pro
realizaci připravený. Proto z důvodu plánované výměny a zároveň z důvodu přípravy
místa pro jeho úpravu, bude v 1. čtvrtletí
letošního roku, v období vegetačního klidu, provedeno vykácení stávajících dřevin.
Nová zeleň pak bude vysazena při realizaci
úpravy tohoto místa.

Ida Jenková, starostka
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP

statku v Suchém Dole. Ten rodina opravuje. Vrací mu původní život. Obhospodařuje
louky, polnosti, chová ovečky.
S manželem tančí životem skoro čtyřicet let. V posledních letech doslova a do písmene. Při tanečních pro starší a pokročilé.
Nezkazí žádnou legraci. Při pravidelném saunování, ve cvičení s ženami, s děvčaty z polické sportovky, při posezení se
spolupracovníky, kamarády.
Sudičky jí do vínku daly i obdivné sociální cítění, životní nadhled, toleranci. Radost z úspěchu druhých. Přejícnost.
Věra je živel milující lidi a přírodu. Žijící
především pro druhé. Denně obdarovává. Je
nás mnoho, kteří bychom rádi obdarovali ji.
Proto nominace na Ženu regionu. Věra si ji
prostě zaslouží.

Ida Jenková

Sběrná místa
vánočních stromků

Vánoce
budou
pomalu odeznívat a
nastane úklid vánoční výzdoby. Majitelé
umělých stromků je
schovají do krabic, ale
co ty živé, už dosti povadlé, kam s nimi po
odstrojení? Nejlépe je
tyto stromky využít
doma - po řádném odstrojení je možné
je zkompostovat, nebo spálit v kamnech,
v kotli či na ohni. Ti, kdo tuto možnost
nemají, mohou ho (opět zdůrazňuji
odstrojený) odnést na sběrné místo u
hřbitovní zdi pod sídlištěm, nebo do
sběrného dvora. Děkujeme předem,
že je neodhazujete na jiných místech
po městě.

Více odpadů po
Vánocích

Jisto jistě se po Štědrém dnu objevilo ve vašich domácnostech poněkud
více odpadu než obvykle. Jednak jsou
to různé obaly, ale také různé vyřazené
elektrospotřebiče a jiné věci, které byly
nahrazeny novými. Chtěli bychom vás
vyzvat k tomu, abyste všechny tyto odpady řádně vytřídili a poté odložili tam,
kam by měly být odloženy.
Především plasty, papír a sklo do
kontejnerů na sběrných stanovištích, a
vyřazená elektrozařízení a baterie do
elektroobchodu, sběrného kontejneru
nebo do sběrného dvora. Třídí celá Police, je to snadné velice. Děkujeme za
pochopení.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Rozpis lékařů
stomatologické služby
leden 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
Rozpis pohotovostní stomatologické
služby nebyl do uzávěrky zveřejněn.
Aktuální informace naleznete
na webových stránkách
Královéhradeckého kraje
na adrese:

www.kr-kralovehradecky.cz/cz/
krajsky-urad/zdravotnictvi/
prednemocnicni-pece/
oblast-broumov-32259/

Statistika

K 30.11.2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4 213
obyvatel

Jubilea

V listopadu 2013 slavili...
70 let

paní Eva Foglarová
pan Slavomír Vít
paní Iva Rozumová
paní Marie Pfeiferová
paní Eva Nováková
paní Jiřina Hüblová
paní Emilia Adámková

75 let

paní Alena Rokytenská

80 let

paní Růžena Hrušková
pan Václav Řehák
paní Irena Ježková
paní Zdeňka Suchánková
pan Josef Nentvich
pan Josef Berka

85 let

paní Marcela Černá
pan Vladimír Seidl

Sňatky

V listopadu jsme oddávali pouze dvakrát:
02.11. sňatek na Hvězdě na Skalním divadle
16.11. Radek Kleiner a Hana Křišťálová v
obřadní síni
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí
návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku
MěÚ Police nad Metují.

Stříbrný podvečer

Ocenění bezpříspěvkových
dárců krve – společně s
Okresním sdružením ČČK
S Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě pořádáme každoročně
malou slavnost – předání Janského plaket
bezpříspěvkovým dárcům krve a jejich složek. V letošním roce bylo předáno 10 ocenění, tentokrát v Divadelním klubu Kolárova divadla. Dárcům gratulujeme a za nás za
všechny DĚKUJEME.

Dagmar Hambálková - matrikářka

V pátek 29.11.2013 přijaly naše pozvání a s námi oslavily 25 let společného života
3 manželské páry. Krásně se vzpomínalo, povídalo.

pan Rudolf Janek

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech

Hlavňovská jubilea a vzpomínka

Na Mikuláše oslavili s přáteli - „pátečníky od Doležalů“ - svoji osmdesátku hlavňovští pánové Josef Nentvich (nar. 14.11.1933)
a Josef Berka (nar. 21.11.1933).
Milí kamarádi, k Vašemu jubileu přejeme všechno nejlepší, co tenhle svět nabízí
a nejkrásnější, co jen život může dát. Ať se
Vás v dalších letech zdraví drží jako blecha,

štěstí ať Vás najde v každém koutě světa,
přátelé ať jsou kolem Vás v hojném počtu
a opravdová láska co den usíná po Vašem
boku. Náladu vždy dobrou mějte a ze života
se radujte.

Zároveň vzpomínáme předčasného
úmrtí našeho kamaráda Pepy Rottra, který
zemřel před dvěma roky († 23.11.2011).

Milý Pepo, přejeme ti, ať se ti tam nahoře
pěkně spinká.

František Janeček

Foto: Jan Moravec
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„Víme, kde jsme doma“

V každé veřejné knihovně Královéhradeckého kraje je budován fond regionální
literatury. Nejen knih, ale i brožur, článků
a např. kalendářů či propagačních letáků firem o daném regionu. V roce 2014 se
knihovny rozhodly tento poklad blíže nabídnout a představit svým čtenářům. Také
v polické knihovně najdete materiály o
městě, jeho okolí a obcích Policka. Od ledna
se na stránkách Polického měsíčníku budete setkávat s celoroční soutěží:

Také žili v Polici nad Metují.

Připravili jsme 12 medailonků osobností, jejichž životní pouť se protnula s Policí
nad Metují. Buď se zde narodili, nebo se jen
během svého života v Polici ocitli a Police
ovlivnila jejich dílo.
Při sestavování medailonků čerpáme ze
zdrojů regionální literatury naší knihovny.
Každý měsíc se seznámíte s jednou osobností a také najdete otázku, která se jí týká.
Odpověď můžete poslat mailem na adresu
mvs@knihovna-police.cz nebo ji osobně
přinést napsanou do knihovny v termínu do
uzávěrky dalšího čísla Polického měsíčníku
(9 dnů před koncem měsíce, většinou 20.
dne v měsíci). Každý měsíc vylosujeme ze
správných odpovědí jednoho soutěžícího,
který obdrží knihu. Jeho jméno i správnou
odpověď najdete na webových stránkách
knihovny, v knihovně nebo v příštím čísle
Měsíčníku. Na konci celé soutěže vylosujeme a odměníme tři vítěze z těch soutěžících, kteří správně odpověděli na všech 12
otázek.

Leden – Prof. Dr. Ing.
Vladimír Hubka Dr.h.c.

se narodil 29. 3. 1924 v Polici n. M. Po
maturitě v r. 1943 pracoval v rámci „Totaleinsatz“ jako konstruktér v německém
strojírenském podniku. Po válce studoval
na ČVUT v Praze, které dokončil v r. 1949.
Poté působil jako konzultant Baťova systému ve Zlíně. Během této doby absolvoval dvouleté večerní studium na ČVUT
v oboru provozního inženýrství.
V letech 1957-1960 byl politicky vězněn. Po amnestii v květnu 1960 mohl pokračovat v profesi konstruktéra, ale bez
možnosti vyučovat na vysoké škole nebo
vědecky pracovat ve výzkumném ústavu.
Nová situace nastala s příchodem
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„Pražského jara“. Byl jmenován vedoucím konstruktérem a zvolen vědeckým
tajemníkem konstrukčního výboru ČSVTS
(Československé vědeckotechnické společnosti). Pod jeho vedením byla např.
v r. 1967 uspořádána v Praze vůbec první mezinárodní konference konstruktérů
u nás za účasti význačných představitelů
konstrukční vědy ve světě.
V srpnu 1968 navštívil Skandinávii,
kde po sovětské invazi požádal o politický azyl. Nejdříve pracoval jako asistent na
dánské vysoké škole v Lyngby. Od r. 1970
působil na prestižním Federal Institute of
Technology v Zürichu.
Profesor Hubka je celosvětově uznáván jako zakladatel a tvůrce Teorie technických systémů, která vytvořila unikátní základ pro další rozvoj Engineering
Desing Science v celém světě. Je zakladatelem unikátní série celosvětových konferencí ICED, z nichž prvá se konala v r.
1980 v Římě. A díky panu profesorovi ta
v r. 1995 probíhala v Praze. Profesor Hubka získal za svůj přínos vědě řadu vědeckých titulů a hostoval na mnoha universitách v Evropě i USA.
Vladimír Hubka zemřel 29. 10. 2006
ve věku 82 let.

Čerpáno z materiálů
knihovny:

Hubka, Vladimír: Konstrukční nauka. Obecný model postupu při konstruování. Zürich,
Heurista 1995.
Pichl, Miroslav: Hostince Police nad Metují.
Police nad Metují, Město 2003.
Vladimír Hubka. Personální bibliografie. Plzeň, Státní vědecká knihovna 1993.
Životopis V. Hubky. Fotokopie textu prof.
Ing. S. Hosnedla, CSc.
Smuteční oznámení.

Soutěžní otázka:

Zmínku o prof. Vladimíru Hubkovi najdeme i v knize M. Pichla Hostince Police
nad Metují. U kterého hostince o něm autor píše?

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš.

Opět se sjedeme nad stránkami knih při
společném čtení v podání osvědčeného a
vynikajícího pana Františka Pivoňky v termínech 14. ledna, 11. února, 11. března, 8.
dubna, 13. května a 10. června 2014 vždy
v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Tématem budou v tomto pololetí knihy
z regionálního oddělení. S mnohými autory
jsme se již při společném čtení setkali, ale
věřím, že je ještě spousta příběhů z našeho
kraje, na které se můžeme těšit.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Knihovnice, které pro vás připravovaly
soutěž a těší se na vaše odpovědi

Nabídka knih:

• Kavka, Kamil: Čas dluhů aneb co byste
měli vědět o penězích.
Humorný komiksový průvodce finanční
gramotností.
• Beneš, Vladimír: Cesta do středu mozku.
Vzpomínky předního českého neurochirurga.
• Kushi, Michio: Umění orientální diagnostiky.
Diagnóza dotykem, pohledem a tlakem.
• Mayesová, Frances: Vaříme s toskánským sluncem.
Recepty z italské kuchyně.
• Mawer, Simon: Pád.
Nový psychologický román s horolezeckou tematikou o nemožnosti úniku před
dopady dávných křivd a utrpení.
• Iturbe, Antonio: Osvětimská knihovnice.
Románové zpracování vzpomínek dnes
osmdesátileté Dity Krausové na polozapomenutou historii rodinného tábora,
který existoval v Březince od září 1943
do června 1944.
• Pejčoch, Ivo: Fašismus v českých zemích.
Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 19221945.
• Veličková, Markéta: Aleje české a moravské krajiny.
Historie alejí a současný význam pro
tvorbu krajiny.
• Svěrák, Zdeněk: Po strništi bos.
Vzpomínky na dětství.
• Švanda, Pavel: O intelektuálovi, který se
necítí dobře.
Filozofické eseje.
• Janečková, Klára: Prokletý původ.
Historický milostný příběh.
• Čech, Jan: Droga zvaná letadla.
Příběhy a vzpomínky leteckého mechanika.

Dáša Ducháčová

Polický měsíčník - leden 2014 - strana 14

Polický měsíčník - leden 2014 - strana 15

Polický měsíčník - leden 2014 - strana 16

Polický měsíčník - leden 2014 - strana 17

Muzeum papírových modelů nabízí nové
programy pro školní a školkové skupiny
edukativního charakteru. Nabídku programu a další informace naleznete na
webových stránkách www.mpmpm.cz.
Cena všech programů 30,- Kč dítě, pedagogický doprovod zdarma.
V Muzeu papírových modelů můžete zakoupit novou autorskou hru Bingo
Adély Bartošové. Hra strhne nejen děti,
ale i dospělé. Je určena všem, i těm nejmenším dětem, které ještě neumí číst. O tom
se mohli přesvědčit návštěvníci dne 8. 12.
během nedělního odpoledne, kdy se vedle
slavnostního křtu konal i turnaj v této hře.
Do světa hru Adéla Bartošová vyslala spolu
se svými spolupracovníky, kteří hru představili. Dotkli se historie hry binga obecně,
podělili se i o příběh, jak hra vznikala a pro
koho. Slavnostní atmosféru hudebně doplnil Jiří Šála z Broumova.
Fotografie z adventních dílen a doprovodného Vánočního programu naleznete na facebooku MPM. www.facebook.
com/MuzeumPapirovychModelu
Návštěvní doba
9 – 15 hod. (všední dny, přestávka 11:30
- 12:00)
9 – 17 hod. (víkendy, svátky, školní prázdniny, přestávka 11:30 - 12:00
Telefon: (+420) 777 828 657, (+420)
491 421 501, email: INFO@MPMPM.CZ

neděle 19. 1. 2014
VITRÁŽ Z BAREVNÝCH FÓLIÍ

neděle
19.
leden
od
14
hodin
pro děti od 4 let. Vstup:
děti do 6 let 20,- Kč, ostatní 35,-Kč

pátek 31. 1. 2014
NOČNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Přijměte pozvání do
Muzea papírových modelů. Prohlédněte si expozici za nočního osvětlení. Pro zájemce bude
k dispozici průvodce.
Otevřeno
od
18:30
do
21:30.
Děti do 6 let zdarma, ostatní 30,-Kč.

Martina Váňová
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Světci k nám hovoří …
Svatý Šebestián

Kdo byl Sv. Šebestián

trojlodní římská bazilika San Sebastiano fuori le mura, která náleží k sedmi římským
poutním kostelům z rané křesťanské doby.

Svátek a kult svatého Šebestiána

Svatý Šebestián se řadí mezi prvomučedníky a uctíván je věřícími katolické církve. V českém liturgickém kalendáři jeho
svátek připadá na 20. leden. Protože na
tento den připadá i svátek svatého Fabiána
papeže, bývají tito muži od 11. století uctíváni ve dvojici. Svatý Šebestián je patronem
vojáků, střelců, umírajících, zahradníků, koželuhů, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků
s kovovým zbožím. Bývá spolu se svatým
Rochem vzýván jako ochránce proti moru a
jeho postava se proto často objevuje na barokních morových sloupech. Jméno Sebastian je řeckého původu a znamená sebastský,
tj. obyvatel města Sebasty.

Atributy

Svatý Šebestián bývá zobrazován jako
mladý obnažený voják, který je přivázán ke
stromu nebo sloupu a s šípy zabodnutými
v těle. Mnohdy ho vidíme také s palmou.

Svatý Šebestián v lidové tradici

O životě Šebestiána, který k nejslavnějším světcům celé křesťanské církve, jsou jen
nedostatečná podání. Na svět přichází někdy ve 3. století našeho letopočtu v římské
šlechtické rodině. Jeho otec byl úředníkem
v Narbonně na jihu dnešní Francie, matka
pocházela z Milána. Není jisté v kterém z
těchto měst se narodil, jako místa možného
Šebastiánova narození se udávají obě tato
místa.
Šebestián měl dobré vzdělání a vychování. V době vlády císaře Diokleciána (284
- 305) se stal důstojníkem císařské gardy
a oblíbencem císaře. Otevřeně se hlásil ke
křesťanství a pomáhal chudým a vězněným
křesťanům. Když se o tom císař ve své nenávisti ke křesťanům dozvěděl, odsoudil Šebestiána k trestu smrti. Jakožto císařského
důstojníka jej nechal vysvléci a přivázat ke
sloupu a numidští lukostřelci měli trest vykonat svými šípy - Šebestián má zemřít pomalu a v bolestech. Jako zázrakem však lukostřelci nezasáhli životně důležitý orgán.
Zdánlivě mrtvého Šebestiána našla vdova
(svatá) Irena a chtěla ho pohřbít. Zjistila
však, že mučedník dosud žije, a tak jej ve
svém domě ošetřovala a vyléčila. Šebestián
pak znovu předstoupil před císaře, aby hájil
křesťany a dokonce snad aby i jeho samého
přivedl k této víře. Císař Dioklecián se však
rozlítil a nechal Šebestiána odvést do cirku,
římského závodiště, a zmrskat ho k smrti.
To se prý stalo 20. ledna 288. Jeho znetvořené tělo pak bylo vhozeno do městské stoky
(Cloaca Maxima), kde ho křesťané nalezli,
protože jim bylo ukázáno ve snu. Potom Šebestiána pohřbili v katakombách u Via Apia.
Nad jeho hrobem byla později zbudována
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Všechny pranostiky v tomto období se
týkají počasí. Zima ještě pevně drží vládu,
i když už se sporadicky začínají objevovat i
náznaky blížícího se jara.
• Nemrzne-li do Fabiána a Šebestiána,
potom již nemrzne.
• Jestli se na svatého Fabiána a ||Šebestiána
někdo rozestůně, ne tak brzo a ne tak

snadno ku zdraví přijde.
• Na svatého Fabiána a Šebestiána začíná
se pravá zima.
• O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá
zima za nehty i otužilému cikánu.
• Na svatého Šebestiána se musí někdo
utopit, nebo zmrznout.
• Nezmrzne-li cikán do Fabiána a
Šebestiána, potom už nezmrzne.
• Na svatého Fabiána a Šebestiána
stromům opět míza dána.

Památky zasvěcené svatému Šebestiánovi

Nejstarší svatošebestiánský chrám v
českých zemích je původem románský,
v klasicismu přestavěný kostel svatých
Fabiána a Šebestiána (Liboc) v Praze
6, založený roku 992 a spravovaný
břevnovskými benediktiny. Samotný sv.
Šebestián je například patronem poutního
kostela sv. Šebestiána na Svatém kopečku
(Tanzberg) nad Mikulovem.

Literatura:

SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns
Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové
obyčeje. České Budějovice:Nakladatelství
DONA, 1991
Kniha svatých. Praha: Nakladatelství
Svojtka&Co., s. r. o., 2011
www.Wikipedie.cz

František Janeček

Původ názvů ročních dob,
jmen měsíců a dnů
Původ názvů ročních dob

Jaro - od středohornoněmeckého slova
jar (nyní Jahr). Praslovanský výraz pro
jaro - vesna, byl odvozen z latinského ver
(jaro)
Léto - původ je nejistý, pravděpodobně
souvisí s latinským slovem laetus (veselý,
šťastný)
Podzim - skládá se z předložky pod + zima,
podzim = doba před zimou. Ryze české
slovo, jinde se užívá jeseň
Zima - v indoevropském prajazyku byl
výraz tvořen od ghei + m. Souvisí i s latinským slovem hiems (zima)

Původ jmen měsíců v roce
Leden

Únor

Březen
Duben
Květen

nejstudenější měsíc, tvoří se
ledy
led se v tomto měsíci noří, láme
a puká
březí dobytek rodí nebo může
jít i o čas bříz
duby začínají pučet
dříve máj, Jungmann roku 1805
použil květen

Červen

vyjadřuje načervenalost plodů,
to však platí i pro následující
měsíc
Červenec načervenalost plodů nebo
může být základem i červec
(brouk)
Srpen
vrcholí žně, používá se srp
Září
podzimní říje zvěře, platí však i
pro následující měsíc
Říjen
podzimní říje zvěře
Listopad listí padá ze stromů
Prosinec doba adventu je spjata s
prosbou, může však jít i o zkomoleninu slova prasinec (doba
zabijaček)

Původ jmen dnů v týdnu
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

den odpočinku, nedělá se
den po neděli
druhý den po neděli, slovansky
vtorij děň
prostřední den týdne
čtvrtý den po neděli
pátý den po neděli
židovský svátek, shabbat

F. Janeček

I kalendář má svůj životopis

Náš letopočet se opět přehoupl do
dalšího roku. A to je příležitost podívat
se na to, jak se v průběhu staletí měnily
kalendáře.

VKLÁDÁNÍ MĚSÍCE

Ve starém Římě se od 8. století před
naším letopočtem užíval kalendář, který
měl 355 dní a skládal se z 12 lunárních
měsíců. Aby se délka roku v římském
kalendáři přiblížila ke skutečnému střídání
ročních období, každý druhý rok se podle
vzoru Řeků i starých Židů vkládal po 23.
únoru dvaadvaceti nebo třiadvacetidenní
měsíc, kterému se říkalo Mercedonius.
Léta se počítala od založení Říma (753
př. n. l.). Ani vsouváním 13. měsíce se
nevyrovnala skutečná délka roku podle
oběhu Země kolem Slunce. Za necelých 700
let byla odchylka římského kalendáře od
toho“slunečního“ o plných 67 dní!

V praxi se juliánský kalendář zavedl
tak, že po 23. únoru 46 př. n. l. (708 let
po založení Říma) se k 23. dnu přidalo 67
dní, aby jarní rovnodennost v tomto roce
připadla na 24. března.

GREGORIÁNSKÉ SROVNÁNÍ ČASU

Počítání podle juliánského kalendáře se
používalo až do zavedení „věčného“ neboli
gregoriánského kalendáře, který vyrovnal
odchylku 5 hodin, 48 minut a 46 sekund.
Bulou Inter gravissima totiž papež
Řehoř (Gregor) XIII. v roce 1582 vyhlásil
reformu juliánského kalendáře. Po 4. říjnu
1582 následoval hned 14. říjen 1582, aby se
skluz vyrovnal.

CAESAROVY ZMĚNY

Aby se zamezilo
dalším zmatkům v
římském kalendáři,
provedl
Gaius
Julius
Caesar
(* 100 př. n. l. –
† 44 př. n. l.) v roce
46 př. n. l. reformu
římského kalendáře.
Na základě výpočtu
hvězdáře Sosigenese
z Alexandrie zavedl
nový, tzv. juliánský
kalendář, ve kterém se délka každého roku
počítala 365 a čtvrt dne. Vyrovnání se
jednoduše dosáhlo tím, že každý čtvrtý rok
(přestupný) měl 366 dní.

Aby v budoucnosti nedocházelo
k odchylování gregoriánského kalendáře od
slunečního roku, přestupným se stal pouze

ten rok začínající století, který je dělitelný
číslem 400. Přestupné byly tedy roky 1600
a 2000, nepřestupné byly 1700, 1800, 1900,
ačkoli byly dělitelné čtyřmi.
V Evropě přijaly gregoriánský kalendář
nejprve Itálie, Španělsko, Portugalsko a
Polsko. Postupně se pak ujímal i v dalších
zemích. Výjimkou bylo Rusko, kde teprve
Petr I. zavedl v roce 1700 počítání podle
juliánského kalendáře, který tam platil
až do února 1918. V českých zemích se
počítalo podle juliánského kalendáře až
do začátku roku 1584, pak se začal užívat
gregoriánský.

VYDÁVÁNÍ KALENDÁŘŮ

Ačkoli gregoriánský kalendář se ujal
ještě před vynálezem knihtisku, nebylo
dříve zvykem vydávat kalendáře, i když
existovaly výjimky, např. v Plzni žijící
tiskař slovenského původu Mikuláš
Štětina Bakalář, který v roce 1487 vydal
první český kalendář Kalendárius Czes
Léta narozenie božieho 1488. První, kdo
soustavně začal vydávat kalendáře na
každý rok, byl v Krakově usazený astrolog
Peter Slovacius. Jeho první kalendáře byly
ještě juliánské, po reformě je změnil na
gregoriánské. Byly psané latinsky a získaly
si takovou oblibu, že se překládaly do jiných
jazyků. Později u nás, v dobách národního
obrození, sehrávaly kalendáře významnou
buditelskou a vlasteneckou roli.
Dnes jsou pro nás samozřejmé různé
podrobné plánovací nebo digitální diáře. Až
vezmete do ruky ten na letošní rok, možná
se na základě těchto řádek trochu zamyslíte
nad jeho bohatou historií.
František Janeček

Z polické mateřinky… ACADEMIA MERCURII na cestě do Asie
… chceme tentokrát
vykročit do nového
roku odhodlaně a
pozitivně receptem
na
příjemnou
mňamku, která nám
i Vám zaručí šťastný
nový rok:

Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od
veškeré zlomyslnosti, zloby, závisti, chamtivosti a nenávisti, každý měsíc se rozdělí střídavě na 28, 30 a 31 dílků tak, že vystačí na
celý rok. Potom se každý den upraví tak, že se
vezme 1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce,
2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté
lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti,
zrnko taktu a špetka trpělivosti.
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou.
Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou
pozornosti a podává se s milým úsměvem a
dobrých přátelským slovem.
V novém roce 2014 Vám přejeme hodně
radosti s Vašimi zlatíčky a těšíme se nashledanou!!
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

S projektem Comenius tentokrát do Istanbulu a Yalovy

Proč se mešitě Sultána Ahmeda říká
„Modrá mešita“? Proč má křesťanský
chrám Boží Moudrosti, Hagia Sophia,
minarety? Čemu říkají místní obyvatelé
„potopený zámek“ a koho nazývají „Otec
Turek - Atatürk“? Co tvoří hranici mezi
Evropou a Asií v Istanbulu a jaké to je ji
překročit? Kolikrát
denně se ozývá z minaretů muezzinovo
svolávání k modlitbám?
Odpovědi na tyto
otázky znají studentky Cestovního ruchu
a Ekonomického lycea Academia Mercurii v Náchodě, které
se v doprovodu učitelů vypravily na cestu
do Turecka. Určitě by
to zvládly i v angličtině, vždyť ji celý týden
trénovaly při práci na
projektu společně s

50 studenty z dalších 9 evropských zemí.
Přijďte se do naší školy podívat na naše
lednové dny otevřených dveří : 7., 8., 17. 1.
(10:00-17:00); 18., 31.1. (9:00-12:00) –
jste srdečně zváni! (www.academiamercurii.cz)

Academia Mercurii
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Den otevřených dveří Gymnázia Broumov:
Hitem byla agama

Laboratoř chemie zahalená jemným oparem po výrobě „sloní“ zubní pasty. Učebna biologie s mikroskopy, vycpanou lasičkou, modelem lidského srdce či studentským herbářem.
Zpěv z vedlejší učebny doprovázený hrou na
klavír a kytaru. Fyzikální pokusy. Malování na
interaktivní tabuli. Výuková prezentace v učebně výtvarné výchovy. Opakování anglických slovíček na počítači. Výstavka učebnic českého jazyka. Nový informační panel. To všechno ,a ještě
mnohem více, bylo k vidění v sobotu 30. listopadu na Dni otevřených dveří Gymnázia Broumov.
Gymnázium bude v příštím školním roce otvírat
jednu třídu víceletého a jednu třídu čtyřletého
gymnázia. Gymnaziální vzdělávání má v Broumově tradici již od roku 1624. Škola navazuje
na bývalé klášterní gymnázium, které bylo třetím nejstarším gymnáziem v Čechách. Dnes je
celkem deset hlavních důvodů, říká ředitel školy Karel Výravský, proč studovat na broumovském gymnáziu: 1.kvalitní všeobecné vzdělání,
2. vysoké dotace výuky cizích jazyků, 3. kvalifikovaní učitelé, stabilní pedagogický sbor, 4.
rodinné prostředí , 5. žádné školné a minimální
finanční požadavky na rodiče, 6. zvýšená dotace
výuky výpočetní techniky , 7.vysoká úspěšnost
přijetí na vysoké školy, 8. profesionální přístup
– student = klient, 9. úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích, 10. výborné výsledky v celostátním testování studentů. Studenti gymnázia nemají jen „suchou“ výuku, ale během studia

navštíví desítky koncertů, divadel, přednášek se
zajímavými osobnostmi , účastní se exkurzí, vodáckého a cyklistického kurzu, vědomostních i
sportovních soutěží, různých projektů, cestují
do zahraničí – v uplynulých dvou letech navštívili Londýn, Florencii, Řím, Krakow, a dvakrát
dokonce Paříž. Den otevřených dveří navštívily
desítky zájemců o budoucí studium. A to je jen
dobře. Jak říká jeden významný místní podnikatel – Gymnázium Broumov, to je takové naše rodinné stříbro, tak si ho musíme hýčkat. Účastníci sobotní akce si se zájmem prohlédli všechny

učebny a kabinety, největší zájem asi vzbudila
živá agama v učebně biologie.

Závěr kalendářního roku na Bezděkově

Vše nám velmi rychle utíká a stejně rychle se přiblížil i závěr kalendářního roku. Od
počátku měsíce jsme začali pilně nacvičovat
na besídku. Nejprve školáci zvlášť a školka
zvlášť, a pak pěkně dohromady.
Zpestřením pro školku byla návštěva
Mikuláše, který za dětmi přišel v pátek 6.12.
Hodné děti pochválil, uličníkům trochu pohrozil a hlavně všechny odměnil malými balíčky s ovocem a mlsy.
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Pak jsme zase všichni poctivě a pravidelně nacvičovali. Nejtěžší to vždy bylo pro
nejmenší „školkáčky“. Přesto právě oni byli
tím nejhezčím a nejroztomilejším zpestřením besídky.
Vánoční besídka se uskutečnila v úterý 17.12. ve Vojtěchově pohostinství. Opět
se nám podařilo sladit písničky, pohybové
chvilky, básničky a dokonce i vlastní pohádku. Program probíhal plynule a děti se jako

mk

Maturitní trénink
- testování Scio skvělé výsledky
Gymnázia
Broumov

Při jarním maturitním
tréninku na státní maturitu
byla bývalá 4. A broumovského gymnázia lepší než 83%
zapojených škol v českém
jazyce, lepší než 75% škol v
matematice a lepší než 62%
škol v angličtině. Tyto velmi
dobré výsledky ovšem vybledly ve srovnání s bývalou
oktávou - ta byla lepší než
99% škol v matematice, 97%
škol v českém jazyce a 75%
škol v angličtině. Do testování
bylo zapojeno 8252 studentů
z 225 škol. Výsledky našich
studentů jsou nejlepším argumentem pro věčné místní
kritiky gymnázia, kteří se řídí
informacemi „jedna paní povídala“. Inu, doma není nikdo
prorokem. MK
PaedDr. Milan Kulhánek

vždy vybičovaly k výborným výkonům. Jako
odměnu za skvělé provedení všichni dostali
sušenku a malé bonbónky. Na dobrovolném
vstupném se vybrala neuvěřitelná částka
1920Kč. Mnohokrát děkujeme.
Všem přejeme krásné a klidné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Zaměstnanci z bezděkovského
pracoviště ZŠ a MŠ

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 27. listopadu se posluchači
Polické univerzity volného času sešli ve velkém sále Pellyho domů k další lekci. V hudebním úvodu tentokrát mezi nás přišel žák
místní ZUŠ Maxim Vik, který za klavírního
doprovodu pana učitele Čapka se svou violou přednesl 1. větu ze Sonáty g-moll anglického barokního skladatele Henry Ecclese.
Poté nám paní starostka Ida Jenková představila lektora přednášky Mgr. Jiřího Kánského, bývalého ředitele Českého rozhlasu
Hradec Králové. Ten zastoupil původně plánovanou Ing. Danu Drábovou, předsedkyni
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
která se z naléhavých důvodů omluvila. Mgr.
Kánský v úvodu svého vystoupení stručně
popsal svou cestu od učitele střední školy
v Náchodě k rozhlasu. Přednáška samotná
se samozřejmě týkala rozhlasu, rozhlasové
tvorby a postavení rozhlasu mezi ostatními
médii, ale dala nám i možnost nahlédnout
poněkud do rozhlasového zákulisí. Na závěr
potom zodpověděl otázky posluchačů.

Již následující týden, ve středu 4. prosince jsme přivítali, dá se říci stálého hosta
PUVČ, paní Jaroslavu Janečkovou, která pro
nás připravila další díl svého seriálu z dějin
hudby. A hudbě patřil rovněž úvod, kdy nás
přišly potěšit svým uměním dvě žačky ZUŠ,
Doubravka Čápová a Eliška Jirmanová, které opět s doprovodem pana učitele Čapka
zahrály na lesní rohy Beethovenovu Ódu
na radost, k tomu pak Doubravka přidala
ještě anglickou lidovou Širý proud. A pak už
jsme se s paní Janečkovou vydali na cestu
napříč staletími po stopách české hudby. A
byla to cesta zajímavá a dlouhá. Její počátky jsme objevovali již v době pohanské, kdy
zaznívaly písně k uctívání bohů, pokračovala nástupem křesťanství, se kterým přišel
Gregoriánský chorál a kdy vznikla i nejstarší česká duchovní skladba Hospodine,
pomiluj ny; do tohoto období spadá i druhá
nejstarší duchovní skladba, Svatováclavský
chorál, což je vlastně zhudebněná modlitba
k tomuto světci. Následovalo období české
gotiky, které se prezentovalo po založení
Karlovy univerzity m.j. studentskými písněmi a období husitství, které je charakterizováno především písněmi bojovými (známá
píseň Ktož jsú boží bojovníci). Z této doby,
t.j asi z poloviny 15. století pochází i sbírka duchovních písní, Jistebnický kancionál, nazvaná podle místa, kde ji ve druhé
polovině 19. století nalezl na faře mladý
student. Nadcházející baroko je spojeno se
jmény dalších skladatelů – Adama Michny
z Otradovic (autor hymnické skladby Loutna česká, odkud známe koledu Chtíc, aby
spal), Pavla Vejvanovského, Jana Dismase
Zelenky nebo Bohuslava Matěje Černohorského. Cestování časem ukončila paní
Janečková obdobím klasicismu. Předsta-

vitelem této éry je venkovský učitel v Rožmitále pod Třemšínem Jakub Jan Ryba,
který je autorem známé České mše vánoční
Hej, Mistře. V průběhu přednášky zazněly
i ukázky některých citovaných skladeb –
Gregoriánský chorál, Svatováclavský chorál, koleda Adama Michny z Otradovic Chtíc,
aby spal nebo Hej, mistře Jakuba Jana Ryby.
Další den, čtvrtek 5. prosince, pak patřil
výletu do Hradce Králové. Zde posluchači shlédli v Klicperově divadle hru Václava
Havla Žebrácká opera, napsanou podle originální verze stejnojmenné hry anglického
dramatika Johna Gaye. Po skončení představení následoval oběd a pak návštěva vodní
elektrárny „Hučák“, jejíž secesní budova je
dílem architekta Františka Sandera. Po exkurzi následoval již odjezd zpět do Police.
Tak tedy byla učiněna definitivní tečka za
13. ročníkem Polické univerzity a my se již
můžeme těšit na 14. ročník, jehož zahájení
je naplánováno na 22. ledna 2014. Tak na
shledanou v lednu!

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov za rok 2013

První akcí pořádanou naší organizací
v roce 2013 byl Dětský den, který se konal
1. 6. 2013 na hřišti. Pro děti byly opět připraveny různé soutěže a úkoly, za jejichž
úspěšné absolvování získaly sladkou odměnu a bublifuk. Mile nás překvapila vysoká
účast.
Další akcí bylo „Posezení pro seniory“
dne 11. 10. 2013, které se konalo
letos už po osmé.
Chtěly bychom tímto ještě jednou poděkovat všem zúčastněným,
ale především hudebníkům, paní
Marušce Ryšavé, paní Jaroslavě Janečkové a panu Janu Osobovi, kteří
nemalou měrou přispěli k dobré
zábavě a náladě.
O týden později dne 18. 10.
2013 proběhla Drakiáda. Letos
nám naštěstí foukalo o sto šest,
takže jsme hodinku běhali po kopci
s draky a poté jsme se přesunuli do
klubovny na teplý čaj.

Pro děti jsme měly napečené perníkové
draky, které si děti vlastnoručně vyzdobily lentilkami a sušeným ovocem (viz foto).
Děkujeme Milanu Rotterovi, který na závěr
věnoval všem dětem bílé papírové draky ty si mohly doma vybarvit dle své fantazie.
Dne 24. 11.2013 jsme se s dětmi vypravily na výlet do Hradce Králové do zá-

bavního parku Tongo. Děti se vyřádily na
obrovských skluzavkách, prolézačkách,
trampolíně aj. atrakcích. Nemohly jsme věřit, že ani po čtyřech hodinách jsme některé
nemohly dostat domů.
Celoročně probíhá cvičení rodičů s dětmi. Scházíme se každý pátek v hlavňovské
tělocvičně.
Poslední akcí je vánoční dílnička, která je připravována pro děti
v rámci vánočního setkání občanů,
pořádaného osadním výborem.
Aby si dospělí mohli v klidu posedět a popovídat, děti jsou mezitím zaměstnány výrobou vánoční
ozdoby, sněhuláčka či vánočního
stromečku.

Děkujeme městu Police nad
Metují za finanční podporu.
Na závěr přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce 2014.

Za Hlavňovské ženy D.Krausová
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Seniorské aktuality aneb senioři se scházejí - listopad
A je tu opět tajemný listopadový předvánoční čas, plný očekávání, vrcholící v prosinci.
My, senioři, si zatím v listopadu vychutnáváme to, co nám tento měsíc přináší.
Především se členové Klubu Senior
Ostaš sešli opět v „Pelláku„ dne 20. 11., v
počtu 63 členů, aby si nejen popovídali o
všem, co se dnes v tom českém mikrosvětě
odehrává, a aby si též vychutnali dobroty
zdejší kuchyně a hlavně vyslechli zajímavou cestovatelskou přednášku a potěšili se
muzicírováním malých muzikantů zdejší
ZUŠKy.
Přivítání bylo jako obvykle velmi srdečné a ústy Hely Pivoňkové a moderátorky
Ivany Richterové jsme se mnohé dověděli o
tom, co se bude v nejbližším období odehrávat. A bude toho opět dost a dost, máme se
na co těšit. I divadlo v Hradci Králové nás
přivítá, ale o tom až později na prosincovém
sezení.
To nejdůležitější z programu byla přednáška dřívější Poličačky paní Květy Belanové, sólo cestovatelky a ta nás zavedla vyprávěním a fotografiemi „Až na pupek světa“,
tak se ta přednáška jmenovala. Je to úžasné,
jak taková drobná žena, seniorka, procestovala nejen Evropu, ale rovněž Jižní Ameriku
- Uruguay, Argentinu, Peru, Bolívii, Chile. A
tentokrát nás zavedla na Velikonoční ostrov, v domorodém jazyce Rapa Nui – Velká

země. Je to část Polynésie na jihu Tichého
oceánu, 3.600 km od pobřeží Jižní Ameriky. Jak nám vypověděla, je to nejodlehlejší
ostrov světa. Příroda je krásná, avšak bez
stálých vodních toků, značně větrná se třemi sladkovodními kráterovými jezery. Na
ostrově přistál o Velikonocích r. 1722 první Evropan, holandský admirál a nazval ho
podle svátků, kdy loď přistála, Velikonočním ostrovem. Ostrov je v subtropickém
pásmu, asi 450 – 550 m nad mořem a jeho
velikost čítá 24 x 12 km a je obývaný ze 60
% domorodci. Co nás ale také zaujalo, byla
čistota v ulicích, a jak paní Květa pravila,
dalo by se tam jíst i ze země, což jsme také
viděli. Žádné papíry, nečistoty, odpady se
přísně třídí - prostě absolutně čistý ostrov.
Horší je to zřejmě se školstvím a zdravotnictvím. Ostrov je pod chilskou správou a
letecky má zajištěnou přepravu společností
LAN, jak jsme viděli označení na letadlech.
Obyvatelstvo mluví rapanuoštinou. V 60. letech 20. století přijal chilský kongres zákon
o právech obyvatel a obyvatelé ostrova se
stali plnoprávnými občany Chile. Ostrov je
zapsán do seznamu dědictví UNESCO.
Nejvíce nás zaujalo vyprávění o sochách, které jsme viděli nafocené ze všech
stran. Právě díky těmto sochám, zvaným
MOAI je ostrov světoznámý. Sochy jsou cca
3,5 m vysoké, ale i vyšší, stojící na podstavcích Ahu mají zvláštní červené klobouky z

červené horniny, už poněkud zvětralé. Český cestovatel Pavel Pavel je na ostrově známý a byl to on, který je dokázal rozpohybovat a přemisťovat .
Na snímcích jsme viděli sochu hlídající
ostrov, zvanou AHU RIATA a dále údajně
magnetický kámen AHU TONGARUKI. A
vůbec těch zvláštních soch je tam bezpočet
a mají zřejmě i kultovní význam. Také jsme
se dověděli o jakémsi kultu Ptačího muže –
soutěžící ostrované museli překonat průliv
plný žraloků a nalézt ptačí vejce. Odměnou
byla pak pro rodinu soutěžícího jednoroční
kontrola nad ostrovním obchodem.
Dalo by se poslouchat vyprávění hodiny
a hodiny o této zajímavé zemi, ale doufejme,
že paní Květa Belanová připravuje cestopis
a jak mi sdělila, již tři knížky o svých cestováních má v šuplíku.
A nesmíme zapomenout na hudební
vložku malých muzikantů ZUŠ. S klavírním
doprovodem pana učitele Čapka zahrál violoncellista, Lukáš Jirásek Mozartovo Andante a na housle Anička Pospíšilová 4. větu ze
Sonáty anglického skladatele Henry Ecclese
Úspěch byl odměněn velkým potleskem.
Připomněli jsme si také nenadálý odchod naší milé členky a kamarádky paní
Boženky Špačkové. Zarmoutil nás. V našich
řadách zůstalo jedno místo prázdné, nikoliv
však v našich srdcích.

Dnes je už 10. 12., a kdyby žil pan Josef
Lada znamenitý malíř zejména zasněžených zimních obrázků, pohádkové zimy, asi
by se secsakramentsky podivil, co v té naší
krásné zemičce máme za nečas? To budou
Vánoce? Senior klub Ostaš měl své letošní
poslední setkání. Stromeček, vůně jídla,
PUNČE a přátelé nás přenesly do děje, čas
– nečas, v sále bylo útulno, dobře, pík panu
Exnerovi a personálu, kteří nás celý rok
vždy pohostí. Poděkování každému, kdo
do této předvánoční mozaiky třeba jenom
malým kamínkem přispěli. Nejkrásnější čas, čas očekávání, tomu jako předehra
předchází, právě advent a na dveře domovů
brzy zaklepou Vánoce. Svátky pospolitosti,
lásky, přátelských setkání a vzpomínek. I o
tom hovořila pí starostka MěÚ I. Jenková a
následně naše předsedkyně pí H. Pivoňková. Říkáme mu NÁŠ FRANTIŠEK! Komu? Milému p. Pivoňkovi, opět v roli PRINCIPÁLA,
jeho profesionální hlášky provázely TOMBOLU. Trochu ho trápil prevít, FROCEK – VIRUSEK, bez šance, naše seniorky z výboru
pohotově vypomohly, přidalo se i kvarteto
ČUPR – BABEK a sprintem, orientačním během mezi stoly se dárečky z FORBÍNY rozdaly a bylo po PTÁKÁCH!
No nekupte to. LOS za 2,- kačky a ta naděje na výhru! Kuriozity a exempláře, na ty
by měli zálusk i pánové z Pelhřimova do Knihy rekordů. To se musí vidět. Do Pelhřimova se vodstěhoval přeci Hliník. Někdo měl
kliku, jiný alespoň trochu toho pokakanýho

štěstíčka. Smích léčí, tak jsme mu šli naproti. Hosté byli skvělí. Dívenky ze ZUŠ vedené
pí uč. Alžbětou Černou v baletu Sněhurka
– roztomilá kreace. Pan uč. P. Čapek klavír,
Karolína Soukupová VIOLONČELO skladba
půvabná, po mnohé naprosto neznámá o to
přitažlivější, lahodící sluchu v této uklízecí
a nakupovací éře. Božský klid, balzám na
duši. Pan J. Kasal a Chrámový sbor, dnes už
téměř profesionální, zraje jako víno, skvělý
repertoár, melodie si mnozí pobrukovali,
snad každý si přišel na své! BRAVO! Slovem hezky provázela Květuška Vídeňová.
roz. Součková. Geny se nezapřou! A když
se v tomto období má vzpomínat, dovolím
si na její prarodiče, babičku Martu, dědu
Josefa, duše Kolárova divadla. Role Kláskové v Lucerně po boku mého táty bezkonkurenční. I děda stával na „prknech“ jako
režisér. Kolegové, kumpáni
se smyslem pro „srandičky“ se ŠAMPUSKOU v ruce
často vyčkávali s obligátním
rčením: „Mistře, moč, aspoň
kapku… I pan V. Hornych,
který zde prodával certle
a cukrlata, byl veselé letory, a že se mu říkalo Sladký
Vašek, neurazil se, všichni
byli se smyslem pro humor
a toleranci, nestěžovali si
ani v Maršově na nádraží.
Nám, pamětníkům pak mnohé tyto zážitky, zpestřovaly

život! A až se setkáme v roce 2014, kalendář bude neposkvrněn, budeme-li pokorní,
slušní, lepší a věřit v dobro. Život je trochu
groteska prošpikovaná i dramatem, k tomu
se už dávno vyjádřili jiní mudrci: “Život je
velké divadlo a to se musí hrát, mnohokrát
srdce krvácí, tvář, ta se musí smát!“ Ať ta
naše cesta z ČERTOVSKÉHO VEJŠLAPU po
rozesmátém Silvestru je schůdnější, bez
reptání, třeba s písničkou dnes už zapomenutou v běhu času. „Zvonečku stříbrný, vyzváněj do Kraje, aby ten lásky čas, zaved nás
do ráje!“ To je mé vroucí přání všem lidem
dobré vůle, aby tomu opravu bylo!!!
Kde nás najdete?
Aktuality SKO:    http://www.meu-police.
cz/  > Sport a volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:       http://s-k-o.rajce.idnes.cz/

J@rca Seidelová

Aktuality ze Senior klubu Ostaš - prosinec
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Hana Krejčová

Naše Mikulášská

V sobotu 14. prosince 2013 odpoledne jsme se sešli na Bezděkově u Vojtěchů
na mikulášské zábavě, kterou pořádal
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí. Počasí nám moc nepřálo. Bylo všude plno ledu. A to nám starším lidem moc
radosti nedělá. Ale přesto se nás sešlo padesát členů fondu a asi 45 hostů. A bylo
hodně veselo.
V 15.00 hodin náš pan předseda Karel Macoun celé to slavnostní posezení
zahájil. Popřál všem hezké Vánoce, hodně
zdraví do nového roku a dobrou pohodu.
Program byl naplánovaný bohatý a tak
popřál i hezkou zábavu. Jsme starší lidé,
už všichni hodně vrásek. Ale měli bychom
se snažit, abychom je měli spíše od smíchu, nežli od starostí. A i hořká čokoláda
osladí život!!!
Paní jednatelka seznámila účastníky
s programem. A poděkovala všem, že si
i v tom předvánočním shonu našli chvilku pro posezení mezi dobrými přáteli
při dobré náladě, tanci, zábavě i dobrém
jídle.
Měli jsme připraveno i malé občerstvení. A hlavním kulturním zážitkem
byly děti 9 – 13 let z Broumova. Taneč-

ní kroužek ULITA – BROUMOV. Vedoucí
je pan Ticháček. Jejich program měl dvě
části. Nejprve společenské tance a pak se
děti převlékly do kovbojského a předvedly KÁNTRY – TANCE. Moc se to všem líbilo. Byli všichni úžasní. Temperament toho
mládí se prostě nezapře.
A než přišel Mikuláš, anděl a čerti, tak
se děti roztancovaly po sále. Každý si do
kola vyzval některého dědečka nebo babičku a hospoda se třásla v základech.
Máme výborného muzikanta a ten se
hned přizpůsobil s muzikou. A tak se taky
zpívalo na celý sál. Vojtěchovi nechali kuchyni kuchyní a šli se taky podívat. A říkali „že takhle veselo už tam dávno nebylo“!
Když přišel Mikuláš, tak děti dostaly
za odměnu dárečky. Čert měl veliký pytel a tak bylo i dost legrace. Ale nikdo se
nebál. Mikuláš měl na starosti i tombolu.
Čerti a Andílek výhry roznášeli výhercům
a všichni byli spokojeni.
Celá akce se nakonec vydařila. Všichni
se v pořádku dostali domu i přes veliké
náledí. A tak všem, kteří se o to hezké odpoledne postarali, patří veliký dík. A budeme rádi vzpomínat…
Zapsala Marie Chaloupková

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Poděkování za rok 2013

Touto cestou bych chtěla poděkovat
Vám všem, kteří se podílíte na chodu našeho střediska, které v roce 2013 mělo 95
členů. Díky Vám jsme mohli v letošním
roce uskutečnit spoustu akcí, které měly
smysl, ať již výpravy, tábory, setkání při
příležitosti oslav 100 let skautingu v Čechách, turnaj v deskových hrách, plavbu
po Metuji, Slavnost Babího léta, pravidelné schůzky, které jsou základem naší
činnosti a mnoho dalších akcí. A je Vás
spousta, kterým patří můj dík, ať jste rodič, který pravidelně posílá svoje děti na
schůzku, spřízněná duše, která nám pomohla přiložit ruku k dílu, nebo přispěla
jinak na naši činnost. Všem, kteří nás vedoucí máte doma, a máte pochopení pro

naše skautování. Městu Police nad Metují,
které podporuje naši činnost a díky kterému můžeme využívat klubovnu, která
je pro mnoho z nás druhým domovem.
Na závěr chci poděkovat všem vedoucím a lidem, co se podílejí na programu,
moc si vážím toho, že věnujete svůj čas na
věci, které má smysl dělat, ač je to často
na úkor vašich zájmů, zadarmo a ve svém
volném čase. Jak řekl A. Einstein: „Jen
život, který žijeme pro druhé, stojí za to
žít“, a o tom myslím, skauting je.
A do nového roku Vám všem, i našemu středisku přeji, abychom vykročili
pevným krokem, správným směrem!
Za skautské středisko „Skaláci“ Haňďa
Mazancová

Deskovky v klubovně
čtvrtek 9. 1. 2014
16:00-19:00

Tato akce je určena pro kohokoliv z vás, kdo rád hrajete deskové hry!
Ve čtvrtek odpoledne od 16:00 do 19:00 bude otevřena naše
klubovna (ul. Na Babí vedle školní jídelny), tak si můžete kdykoliv
v této době přijít zahrát některou z naší velké sbírky her. Vstupné se
neplatí, a sebou si vezměte jen chuť si něco zahrát!

Vítáme vás v novém roce! Jistě vás zajímá, co je v centru nového. Dozví se to každý,
kdo k nám zavítá .... věříme, že vás mile zaskočí praktická vylepšení pro děti i maminky!

Pravidelný provoz MC zahájíme
6.1.2014.
Pondělí - 9:00 – 11:00 h
• děti 2-3 roky s doprovodem
Úterý - 9:00 – 11:00 h
• MIMINKA cca do 1 roku

Středa - 9:30 – 11:30 h
• Malý Zvídálek – předškolkové děti 2,5-3
roky bez doprovodu
Čtvrtek - 9:00 – 11:00 h
• děti 1-2 roky s doprovodem
Pátek - 9:00 – 11:00 h
• děti 2-3 roky s doprovodem

Pro začátek roku
plánujeme tyto akce:

INSTRUKTÁŽ SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

Teoreticko-praktické
dopoledne
proběhne v případě příznivých sněhových podmínek v sobotu 18.1. od 9h na
Nebíčku pod vedením zkušené lektorky
Martiny Kovářové. Aktuální informace a
upřesnění vyvěsíme včas na webu centra
a zájemcům pošleme v infomailech.

VÝLET DO TONGA V HRADCI
KRÁLOVÉ

Během středečního dopoledne druhé poloviny ledna bychom rádi zopakovali oblíbený výlet do herní haly Tongo,
podrobnosti na webu MC. Přidejte se k
nám i v případě, že se akcí MC MaMiNa
pravidelně neúčastníte, hromadná vstupenka pro mateřská centra je velmi výhodná (70,-). Fotogalerii z loňského výletu najdete na webu MC.

VOLNÁ MÍSTA VE ZVÍDÁLKOVI!

Ve středečním dopoledním kroužku
pro předškolkové děti (2,5 – 3 roky věku,
bez doprovodu rodičů) jsou po odchodu
dětí do MŠ opět volná místa, pokud máte
zájem přihlásit své dítě, kontaktujte vedení MC.
KONTAKTY: 777 903 029, 773 903 029
www.mcmamina.cz,
www.facebook.com/MCMaMiNa

Marie Hornychová
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Astronomický
klub

NOVINKY FILATELIE
Umělecká díla na známkách:
Max Švabinský (1873 – 1962)

Giovanni Battista Piranesi
(1720 – 1778)

Giovanni Battista (též Giambattista) Piranesi: Pohled na římské kostely, 1762; Národní galerie v Praze.
Námět známky: G. B. Piranesi (4. 10.
1720 Mogliano, Benátky – 9. 11. 1778 Řím)
byl významný italský umělec, kterého proslavily jeho rytiny antických zřícenin a fantaskní veduty z cyklu Vězení.

Police nad Metují
KOMETA ISON ZANIKLA

Očekávaná kometa, o které jsem psal
v říjnovém PM měla být ozdobou zimní a
tedy i vánoční oblohy. Kometa „nepřežila“
těsný průlet kolem Slunce. Jádro komety se
zahřálo na vysokou teplotu a následně se
rozpadlo. Zánik komety ISON jsme mohli
pozorovat on line na snímcích z družic zaměřených na pozorování Slunce. Snímky
včetně animací můžeme snadno vyhledat
na internetu.

C/2013 R1 Lovejoy

Max Švabinský: Kulatý portrét, 1897;
Národní galerie v Praze.
Námět známky: Maxmilián Theodor
Jan Švabinský (17. září 1873, Kroměříž –
10. února 1962, Praha) byl českým malířem a grafikem.
O umění se zajímal již v době studií
na německé reálce v Kroměříži, odkud
odešel na pražskou Akademii výtvarných
umění, do ateliéru Maxmiliána Pirnera.
V té době tvořil perokresby s portréty
českých spisovatelů a vědců. Během
svého života vytvořil i několik poštovních známek a československých bankovek. Jeho díla jsou mistrovská nejen
díky jeho kreslířskému umu, ale i díky
jeho touze v malbě zachytit duši malované osoby či atmosféru malované scény.
V roce 1900 se oženil s Elou Vejrychovou,
která byla jeho inspirací i motivem mnoha obrazů. To platilo až do 1911, kdy si
jeho švagr Rudolf Vejrych vzal za manželku Annu Procházkovou, do které se Švabinský zamiloval a později se s ní i oženil
(1930). Právě ta ovlivnila jeho další tvorbu, především pak jeho grafickou řadu
„Ráj“, kde Švabinský zcela otevřeně zachytil sám sebe a Annu v intimních pozicích.
Věřil, že v umění neexistují žádné omezení a lze tvořit svobodně a bez předsudků.
Max Švabinský se kromě samotné tvorby
věnoval i pedagogické činnosti a vyučoval
na pražské Akademii výtvarných umění.
Byl členem spolku Mánes a zakládajícím
členem Sdružení českých umělců grafiků
Hollar. Masarykova universita v Brně mu
udělila čestný akademický titul Doctor
honoris causa, obdržel rytířský Řád čestné legie, Řád republiky.
Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk
z plochých desek v barvě žluté, fialové,
červené, modré a černé
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Od roku 1740 žil v Římě, kde se seznámil
s Giuseppe Vasim, který ho naučil metody
rytí a leptání. Spolu s ním a s dalšími studenty spolupracoval na tvorbě série desek
se zobrazením starého Říma. Tento motiv se
mu stal vlastním a o pár let později vytvořil
vlastní obrazy Říma, které ho proslavily. Kromě toho se celosvětově proslavil šestnácti
obrazy fiktivních vězení, situovaných do
podzemních prostor s mnoha schodišti a velkými stroji. Tyto až kafkovské vize ovlivnily
pozdější malíře romantismu a surrealismu.
V roce 1763 byl povolán Papežem Clementem XIII. na restaurování místní katedrály,
ale on to odmítl. Místo toho začal o rok později soukromou dráhu architekta a přijal nabídku k opravě kostela Sv. Marie v Římě, kde
byl později v místních hrobkách pohřben.
V roce 1767 byl jmenován rytířem, což mu
umožnilo zvát se Cavaliér Piranesi. Umírá po
dlouhé nemoci v roce 1778.
Piranesi během svého života vytvořil asi
dva tisíce grafických listů.
Způsob tisku: tříbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě modročerné, hnědočerné a okrové
Sběratelé poštovních známek se letos
sejdou v mezipatře městského úřadu v těchto termínech:
17. února, 20. října, 14. dubna, 15. prosince,
16. června

Filatelistická burza v Náchodě, kde můžete načerpat informace a nakoupit či prodat
sběratelský materiál, se bude konat v závodní jídelně a.s. Rubena od 7,30 do 11,00 hodin
tyto soboty:
8. února, 5. dubna, 7. června, 4. října a 6. prosince 2014.

Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Jako náhradu za zaniklou kometu ISON
můžeme pozorovat další poměrně jasnou
kometku s označením C/2013 R1 Lovejoy.
Kometu objevil 7. září 2013 T. Lovejoy v
Austrálii. Kometa byla v prosinci na hranici viditelnosti pouhým okem. (Tj. bez použití dalekohledu). Nyní se pohybuje souhvězdím Herkula (na ranní obloze), ale její
jasnost klesá.
V roce 2014 nastanou 2 zatmění Slunce a 2 zatmění Měsíce. Ani jedno nebude
možné pozorovat z našeho území. Z tohoto
pohledu je rok 2014 mimořádně „chudý“ na
pozorování zatmění Slunce i Měsíce.
Mnoho krásných zážitků pod zářící
hvězdnou oblohou v roce 2014 přeje všem
příznivcům astronomie AK Police.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. ledna ve 4 hodiny 50 minut
vstupuje do znamení Vodnáře,
v lednu se den prodlouží
o 1 hodinu a 7 minut, 4. ledna ve
12 hodin je Země Slunci nejblíže
(147,1 miliónu km),
MĚSÍC
1. v novu, 8. v první čtvrti, 16.
v úplňku, 24. v poslední čtvrti,
30. v novu,
MERKUR na konci ledna večer nad
jihozápadním obzorem,
VENUŠE na začátku ledna večer nízko
nad jihozápadním obzrem jako
Večernice. V dalších dnech není
pozorovatelná. Na přelomu
ledna a února ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem jako
Jitřenka,
MARS
v druhé polovině noci v
souhvězdí Panny,
JUPITER pozorovatelný celou noc v
souhvězdí Blíženců, (v lednu
dosáhne
největší
jasnosti
-2,7 mag.),
SATURN ráno v souhvězdí Panny, prsten
ce planety se stále otevírají
a jsou dobře pozorovatelné,
URAN
na večerní obloze v souhvězdí
Ryb,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí
Vodnáře
Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Vzpomínky polických rodáků

Městský chrám St. Marien v Torgau

Jak jsem přestal věřit
na Ježíška

Za mého dětství jsme Vánoce trávili pravidelně v Polici. Po štědrovečerním
smaženém kaprovi jsme nedočkavě čekali na zazvonění zvonku, který oznamoval
příchod Ježíška. Bylo mi asi sedm let, když
jsme opět čekali, ale tentokrát toto čekání
-a s ním i naše netrpělivost- trvalo nějak
moc dlouho. Až se po delší době z pokoje,
kde stál vánoční stromek, ozvalo bušení na
dveře. Když jsme zamčené dveře otevřeli,
našli jsme v pokoji u rozzářeného stromku
rozpačitou tetu Marii. Můj o dva roky mladší bratr totiž v nestřeženém okamžiku pokojové dveře z chodby zamkl a tetu/Ježíška
v pokoji uvěznil. A tehdy jsem přestal věřit
na Ježíška.
(Nebýt této příhody - možná bych věřil
dodnes?)

Když se každodenní šeď promění v bělobu sněhových vloček, a když z hluku a shonu
kolem nás nastane ticho zasněžených luk a
lesů ……teprve pak přicházejí pravé Vánoce.
A s nimi i vzpomínky na Vánoce zašlých časů,
které jsem prožíval v Polici. Jako děti jsme

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Liturgické mezidobí
Prožíváme první dny měsíce ledna nového roku. Vánoční svátky jsou již za námi
a pomalu bude končit liturgická doba vánoční. V našich srdcích snad ale bude znít
ještě dlouhou dobu znít radost a láska, darovaná nám všem Pánem Bohem. Tato radost a láska, předávaná od srdce k srdci, se
nekazí a budeme-li o ni pečovat, vydrží nám
na pořád. S důvěru v Boží pomoc a vedení
se vydejme na další životní pouť, tentokrát
rokem 2014. V neděli 5. ledna prožijeme
Slavnost Zjevení Páně (lidově Tří Králů),
v jejímž duchu se v předstihu 4. ledna vypraví skupinky dětí a dospělých na Tříkrálovou sbírku. Sbírku pořádala již tradičně
Česká katolická charita a její výtěžek bude
věnován potřebným. Děkujeme všem, kteří
jakkoli pomohou a také koledníkům přispějí do kasiček. V neděli 12. ledna se slavností

trávili všechny prázdniny a svátky u babičky
a u tet Na Babí. Je tomu již hodně let; 50,
60, …. V mých vzpomínkách na tato dětská
léta vidím zasněžené louky pod Ostašem, na
kterých jsme sáňkovali, příjemné teplo u
kachlových kamen v pokoji, kde jsme napjatě poslouchali vyprávění našich tet, čekání
na „zlaté prasátko“ na Štědrý den (na které
jsme ale zapomněli, jakmile jsme spatřili
ozářený vánoční stromek), vůně smažícího
se kapra, netrpělivé očekávání Ježíška a radost
z dárků pod stromečkem (kniha, ručně pletený
svetr), návštěvy příbuzných a známých během
vánočních svátků, silvestrovský přípitek
skleničkou červeného, novoroční sváteční
oběd, mezitím vánoční cukroví nespočetných druhů,
Na tyto časy velice rád vzpomínám. Na
Vánoce, kterým nevládla komerce, a kdy se
čokoládoví sněhuláci neprodávali již v létě,
kdy se ještě všechny dárky vešly pod jeden
menší vánoční stromek. A kdy i lidé měli
k sobě blíže.
A proto vám všem přeji „Vánoce jak za
dětských časů a ať se všichni spolu v roce
2014 ve zdraví setkáme!“
Ze saské Torgavy zdraví polický rodák
Jan Rokytenský

Křtu Páně rozloučíme s dobou vánoční a
budeme prožívat kratší období liturgického mezidobí, které potrvá do 5. března, kdy
Popeleční středou vstoupíme do doby postní. Připomínáme, že 1. leden je Světový den
modliteb za mír a týden od 18. - 25. ledna
je vyhlášen jako týden modliteb za jednotu
křesťanů.

Vánoční betlém s jesličkami

v polickém farním kostele bude vystaven
do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově
hromnice), tedy do neděle 2. února. Prohlédnout si ho můžete v době bohoslužeb
nebo individuálně po domluvě s panem farářem Mons. Marianem Lewickim.
Bohoslužby v polickém farním kostele budou podle obvyklého pořadu:
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.

V uplynulém období městská policie :
• Dohlížela na zimní údržbu města a společně s TS a SÚS prováděla opatření k nápravám. Zejména pak při tvorbě ledovky.
• Zajišťovala konání trhů a vánočních i povánočních akcí pořádaných jak městem,
tak spolky a organizacemi.
• Jako vždy v této době vyzýváme a prosíme Vás všechny, kteří parkujete v ulicích
na místních komunikacích.. dbejte prosím předpisů a svá vozidla si odstavujte
do garáží, vjezdů, dvorků.. udržet komunikace ve sjízdném stavu, vyžaduje v prvé
řadě bezproblémový přístup techniky a
to se mnohdy díky bezohlednosti a pohodlnosti nedaří.. následné lamentace skrze
nevyhrnuté chodníky a vozovky pak nejsou na místě.
• MP se podílela na konečném zatčení osoby v celostátním pátrání..
• Účastnila se domovní prohlídky u osoby podezřelé ze spáchání zvlášť závažné
trestné činnosti.
• Připomínáme, že s příchodem nového
roku spoustě z Vás skončila platnost parkovacích karet, a proto si je zkontrolujte a
přijďte si pro nové.
• Od minulého měsíce je MP vybavena
novým defibrilačním přístrojem, který
dokáže člověku, u něhož došlo k selhání
srdeční činnosti, velmi účinně pomoci do
příjezdu RZS. Přístroje tohoto typu mají
na svém kontě mnoho zachráněných
životů. Obsluhu přístroje pak zvládne
takřka každý, protože je vybaven hlasovým návodem v průběhu celé akce.
Přístroj pracuje i v režimu dětí.. Pravda,
nejlepší by rozhodně bylo, kdyby po celou
dobu své existence jen zahálel…ale věřte,
je lépe ho mít k ruce…
Hezké dny…

ved. strážník Petr Zima

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna -

Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
5. ledna - (2. neděle po narození Páně),
přeložená Slavnost Zjevení
Páně (Tří králů)
6. ledna - Slavnost Zjevení Páně
(Tří králů))
12. ledna - Svátek Křtu Páně
17. ledna - Památka sv. Antonína, opata
18. ledna - Památka Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
19. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus A
24. ledna - Svátek sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola
26. ledna - 3. neděle v mezidobí
29. ledna - 4. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze
2. února - Svátek Uvedení Páně
do chrámu (hromnice)
9. února - 5. neděle v mezidobí
za římskokatolickou farnost Ing. J. Troutnar
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Stříbro pro AMK

Českomoravská asociace motocyklového sportu pověřila AMK
Těrlicko vyhlášením výsledků za
rok 2013 v kategoriích „Klasik“.
Miloš Thér si vybojoval 2. místo a
stříbrný pohár v kubatuře do 175.
Vyhlášení se zúčastnili oba „Lišáci
a Míra Fulka za AMK Police.
Lišáci děkují za podporu AMK
Police n. M. Všem čtenářům a našim příznivcům přejeme v roce
2014 vše nejlepší, štěstí, pohodu a
pevné zdraví.
ČAMS pořádá v roce 2014 tyto
závody v kategoriích „Klasik“:
26. 4. Autodrom Brno
24. 5. Dymokury
14. 6. Kopčany SR		
23. 8. Těrlicko
6. 9. Kyjov			
27. 9. Autodrom Brno
4. 10. Olza
Za AMK Čvaňhák
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Nový dětský

Bazárek U Klokánka
Vás srdečně zve na skvělý
nákup dětského oblečení,
hraček, kočárků a veškerých
doplňků co k dětem školním
i nově narozeným patří.
Použité i nové zboží za super
ceny.
Otvíráme: 6. ledna 2014
Kde sídlíme: v Soukenické
ulici 183, místo bývalého
mandlu - přes přechod na
hlavní silnici u Policie ČR-směr firma VK Ložiska.
Můžete si zde dát k prodeji i své oblečení.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Schuhmacherová
Tel: 737473754

Nová zimní mapa je
v prodeji

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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Destinační společnost pro Kladské pomezí BRANKA, o.p.s. vytvořila na zimní sezonu nový propagační materiál.
Zimní mapa je o rozměru A3, pro praktické použití se dá snadno složit do formátu
A6. Její součástí je nejen přehled udržovaných lyžařských běžeckých tras, ale i tipy na
konkrétní výlety včetně profilů tras a přehledu místních ski-areálů.
Součástí této mapy bude i jednoduchý
propagační letáček s jízdním řádem na skibusy v Kladském pomezí spolu s kontakty
na informační centra. Destinační společnost ve spolupráci s firmou CDS Náchod
realizuje provoz skibusů již řadu let. Skibusy budou letošní sezonu vyjíždět každou
sobotu od 28.12.2013 -1.3.2014. Budou
provozovány dvě linky: Náchod-Karlow a
Náchod – Odolov.
Mapa je k sehnání ve všech informačních centrech Kladského pomezí. Více informací na: ski.kladskepomezi.cz

BRANKA, o.p.s.

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

Police n. Metují

Datum:
28. 1. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
30. 1. 2013
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.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
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 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

3. 1. 2014

Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

HORÁČEK
4. 3. 2014

OULE

Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod

K

25. 4. 2014

Kolárovo divadlo Police nad Metují

28. 6. 2014

Szidi tobias

Kolárovo divadlo Police nad Metují

MIKULÁŠOVY
PATÁLIE

Zámek Nové Město nad Metují

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

20. 11. 2013

JIŘÍ

STIVÍN

& Band

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)

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)

nsuvadi-2014_police.indd 1

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

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
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