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Exkurze na pile v rakouském Retzu
Dne v listopadu 2013 absolvoval Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka exkurzi u
jednoho ze svých největších současných odběratelů jehličnatého dřeva, rodinné firmy
Holzindustrie Maresch GmbH v rakouském
Retzu. Exkurse se uskutečnila na pozvání
majitele firmy pana Schlögla a zprostředkoval ji nákupčí spol. Wood&Paper, a.s. Ing.
Petr Bláha. Pila Maresch je jednou z největších pil v Rakousku a nakupuje ročně cca
1 mil. m3 jehličnatého dřeva z Rakouska a
České republiky. Řezivo řeže výhradně na
zakázku, objednávky přicházejí z celého

světa. Nakoupené dříví je elektronicky přijato, změřeno, zdokumentováno pro případné reklamace, roztříděno podle tlouštěk
a uloženo do hromad, kde je dlouhodobě
skladováno a zkrápěno pro udržení čerstvosti. Podle objednávek řeziva pak počítač
vyhodnotí nejoptimálněnší tloušťku, ze které s minimálním odpadem nařežou na velmi výkonné rozmítací lince požadované řezivo. Díky tomuto systému jsou pak schopni
dodat velmi rychle značné množství řeziva
za dobrou cenu a i dodavatelům dřeva nabídnout příznivou výkupní cenu. To jim

zajišťuje
stabilitu
a
úspěšnost na trhu a
DSO LP dobrého obchodního
partnera. Pila zaměstnává přibližně 180
lidí, z toho cca 50% zaměstnanců jsou Češi,
protože město Retz leží cca 3 km od hranice
s Českou republikou. Exkurse byla zajímavá, pan majitel zapůsobil velmi seriozním
a společenským dojmem a při loučení a
děkování byl pozván na Broumovsko, aby
poznal, kde roste dřevo které zpracovávají.

Za DSO LP Ing. Jan Troutnar

I letos vyvěsíme Vlajku pro Tibet

10. 3. projevíme alespoň symbolicky
podporu Tibetu, kde jsou desítky let porušována základní lidská práva. Včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a
kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly – vlajku, znak, dochází k diskriminaci tibetského jazyka – na
úřadech, v nemocnicích a většině škole je
úředním či vyučovacím jazykem čínština.
V důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci
rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své
vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání, právo na zdravotní
péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích
prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni,
zadržováni a souzeni bez práva na obhájce
a řádný soudní proces. Dochází k mučení
politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda
Ústředního výboru komunistické strany
Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky.
O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska
a nepočetná tibetská armáda byla zničena
v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14.
dalajlama do Indie, kde později ustanovil
tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu
ze země vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní

zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme
55. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm
přibližně 80 tis. Tibeťanů. Více než milion
Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve
vězeních, pracovních táborech, v důsledku
hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech 1987 – 89 bylo v Tibetu na 13
měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama
se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání
prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly
v Tibetu masivní protesty proti porušování
lidských práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli
obavám z demonstrací spojených s výročím
březnového povstání v období od února do
května každoročně zcela uzavírán nejen pro
turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a
média. Za poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti
politickému kulturnímu a náboženskému
útlaku ze strany Číny, zvolilo přes 120 Tibeťanů.
Moci aktivně chránit lidská práva ve své
i jiných zemích, je jednou z výsad doby, ve
které žijeme. Rada města se rozhodla opětovně dát postoj podpory Tibetu na vědomí
podpořením mezinárodní kampaně Vlajka
pro Tibet.
Ida Jenková

Někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1.1.
2014, podat do konce ledna 2014 daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce
roku 2013 k „dani z nemovitostí“), ačkoliv
žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. Důvodem je skutečnost, že u nich dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím
obdobím ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně
ve smyslu § 13a
odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a
to v důsledku změny některých ustanovení
tohoto zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i
tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti.
Koho se tedy povinnost podat daňové
přiznání v důsledku změny zákona o dani z
nemovitých věcí vlastně týká?
Za prvé majitelů vleček a majitelů
staveb, které nejsou zdanitelnou stavbou
podle zákona o dani z nemovitých věcí, tj.
budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona o dani z nemovitých věcí. Jedná se například o tzv. plošné
stavby, které se nacházejí na jiných druzích
pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha.
Za druhé se povinnost podat daňové

přiznání dotýká majitelů staveb pro podnikání, kdy se za nadzemní podlaží pro
výpočet sazby daně již nepovažuje takové
nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha
je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby.
Za třetí se povinnost podat daňové přiznání vztahuje na majitele pozemků, určených k zastavění zdanitelnými stavbami
osvobozenými od daně ze staveb a jednotek
podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona. Jedná
se o pozemky určené k zastavění například
stavbami vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení
nebo staveb pro veřejnou dopravu.
Za čtvrté mají povinnost podat přiznání i vlastníci pozemků pod bytovými domy
rozdělenými na jednotky, kteří nejsou
vlastníky žádné z jednotek v domě. Výjimkou je případ, kdy je takový pozemek ve
vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce,
na jejímž území se nachází, neboť pak je od
daně osvobozen a nemá povinnost daňové
přiznání podat.
A za páté jsou nově povinny podat daňové přiznání podílové fondy a fondy
obhospodařované penzijními společnostmi, a to za nemovité věci, tvořící jmění
těchto fondů.
Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak vůbec netýká, i když jeho da-

POZVÁNKA
na 1. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,
které se koná ve středu
26. února 2014
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.

Projednání návrhu
nového územního plánu
města

Jak jsme Vám v minulých článcích týkajících se nového územního plánu města
přislíbili, upozorňujeme Vás tímto, že na
úřední desce města a na webových stránkách města je zveřejněna výzva k účasti
na společném projednání návrhu nového
Územního plánu města Police nad Metují, resp. k podání případných připomínek.
V době uzávěrky měsíčníku bohužel ještě
nebyl přesně znám termín tohoto jednání,
proto zájemcům o toto jednání doporučuji
nahlédnout na úřední desku, případně se na
mne obrátit.

Mgr. Jiří Škop, místostarosta

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
- musím podat daňové přiznání, i když jsem nic nekoupil ani neprodal?

ňovou povinnost ovlivňuje změna zákona o
dani z nemovitých věcí?
Povinnost podat daňové přiznání nemá
poplatník, který kromě bytu/nebytového
prostoru a podílu na společných částech
domu vlastní i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu
domu nebo na pozemku, který je užíván
spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví
všech vlastníků jednotek v domě. Tomuto
poplatníkovi se sice v některých případech
daň mírně zvýší, ale přiznání podávat nemusí. Správce daně mu daň vyměří z moci
úřední.
Ing. Petra Petlachová,
ředitelka Samostatného odboru komunikace,
tisková mluvčí Generální finanční ředitelství

Omezení provozu
MěÚ Police nad Metují

Oznamujeme, že ve čtvrtek
6. února 2014 bude z důvodu účasti
zaměstnanců na semináři k novému
občanskému zákoníku městský úřad
po celý den uzavřen. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Místní akční skupiny Stolové hory v roce 2013

Místní akční skupina provedla v roce
2013 řadu kroků, které vesměs neustále
souvisejí se zakládáním, přípravou a nastavením vnitřní struktury pro fungování
v příštím dotačním období. Někomu se
možná zdá, že naše MASka přešlapuje na
místě, nicméně situace je poněkud jiná.
Nezakrývám, že práce na Integrované
strategii probíhají celkem vlažně, ovšem
tento pomalý postup jsme nuceni volit
zcela záměrně, zejména z důvodu dosud
neschválené metodiky pro projednání a
schválení integrovaných strategií ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, které je
v rámci ČR garantem čerpání prostředků
z EU. Pokud bychom nyní postupovali příliš
kupředu, hrozí, že každý krok, který uděláme, a který nebude v souladu s konečným
zněním metodiky pro přípravu a tvorbu,
budeme muset dělat znovu, a vložit do něj
znovu invenci, snahu, práci a zejména také
finanční prostředky, což patrně není záměrem nikoho z nás.
Přesto, mohu-li zkráceně shrnout uplynulý rok, podařilo se nám celkem dost věcí.
1) Založili jsme a personálně naplnili pracovní skupiny, které již měly několik
schůzek,
2) po provedeném poptávkovém řízení
jsme zahájili spolupráci s firmou Východočeská rozvojová z Nového Města nad
Metují, s jejíž pomocí budeme pracovat

na Integrované strategii území, akčním
plánu MAS 2014 – 2020, jakož i na následné implementaci plánů do vnitřních
předpisů MAS,
3) zapojili jsme se do projektu Svazu měst
a obcí „Meziobecní spolupráce“, v rámci
kterého se pokusíme posbírat část dat
pro naši integrovanou strategii,
4) s podporou Státního zemědělského intervenčního fondu realizujeme projekt
„Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory“, přičemž
v rámci realizace toho projektu jsme
navštívili MAS působící na Českokrumlovsku.
5) dále průběžně pracujeme na úpravě a
doplnění vnitřních předpisů MAS (v
návaznosti na NOZ nutné do 6 měsíců
schválit revizi stanov, jednací řád, atd.).
V roce 2014 bychom rádi pokračovali
a zintenzivnili některé práce. Ve stručnosti
máme v plánu následující:
• dopracování analytické části ISÚ;
• vypracování strategické části ISÚ, včetně
veřejného projednání;
• projednání nových vnitřních předpisů
MAS (příprava fichí)
• získání dotační podpory z operačního
programu „Technická pomoc“ (možnost
zaměstnání manažera MAS na plný úvazek)
• dokončení projektu „Osvojování zkuše-

ností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory“
• realizace tzv. tréninkové výzvy
• vzdělávací akce v rámci zaškolení budoucích žadatelů o dotaci.

Mgr. Jiří Škop
předseda MAS Stolové hory

Uzavírka komunikace
č. II/303 – Bukovice
Podle předběžných informací ze SÚS
Královéhradeckého kraje bude od dubna
do konce srpna letošního roku prováděna rekonstrukce komunikace č. II/303
na Broumov v průjezdním úseku přes
Bukovici (od křižovatky ulic Ostašská a
Na Sibiři po motorest Lucky Luck). Podle
zatím nepotvrzených informací se bude
jednat o úplnou uzavírku komunikace
s tím, že objízdné trasy pro osobní dopravu a autobusy povedou přes Suchý
Důl a Hlavňov. Podotýkám, že jednání o
uzavírce a o objízdných trasách dosud
oficiálně neproběhla, nicméně v tomto
duchu bude o plánované uzavírce jednáno. V příštím čísle Polického měsíčníku
se pokusíme přinést podrobnější informaci.

Mgr. Jiří Škop, místostarosta

Integrovaný záchranný
systém - IZS.

Asi většině z nás známé slovní spojení. Co se však za ním skrývá
v praxi? Jak se dotýká nebo může dotýkat nás na malých městech
v každodenním životě? Zjistíme teprve v případech nutnosti jeho
využití. Určitě je však příjemnější seznámení mimo krizové situace.
Proto jsme se rozhodili Vám nabídnout prezentaci činnosti hasičů
profesionálů i dobrovolníků, městské i státní policie, taky skalní záchranné služby, jejíž činnost do naší oblasti již mnoho let patří.
Sál Pellyho domů bude ve čtvrtek 20. února dopoledne i odpoledne patřit Vám všech, které činnost a nabídka záchranných složek
zajímá. Představíme Vám moderní techniku, kterou v regionu i ve
městě můžeme v případě potřeby využít.
Těšíme se na Váš zájem.
Ida Jenková

Město Police nad Metují
a Městská policie Police nad Metují
pořádají pro širokou veřejnost

DEN S IZS

Město Police nad Metují
se připojuje k akci

,,KOLA PRO AFRIKU“,
která napomůže zvýšení vzdělanosti v Africe, zejména
dětí. Máte-li doma nepotřebné provozuschopné kolo,
doručte ho, prosím,
do 28. 2. 2014
na služebnu naší městské policie
v Kostelní ulici.
Na začátku března odvezeme darovaná kola do
Miletína, odkud poputují do Afriky.
Více informací na

www.kolaproafriku.cz

Přijďte si vyzkoušet záchranu lidského života
a něco se dozvědět o záchranném systému ČR.

Sál Pellyho domů dne 20. 2. 2014
od 10 - 12 hod. a od 13 - 15 hod.
HZS Velké Poříčí, Skalní záchranná služba, HZS Broumov,
SDH Police nad Metují a Městská policie Police nad Metují.
Názorné ukázky, odborný výklad, video prezentace,
vlastní vyzkoušení si vybraných přístrojů, pod
odborným dohledem.
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Děkujeme.
Ida Jenková

Letmé ohlédnutí za rokem 2013
při pohledu do kroniky města
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – 2. – 6. ledna
Již tradiční sbírka pořádaná
Římskokatolickou farností. Bylo
vybráno 132 229,00 Kč.
• Ve dnech 11. a 12. 1. se konala v novodobých dějinách naší země první přímá
volba prezidenta. Kandidáty byli: Jan
Fischer, Miloš Zeman, Vladimír Franz,
Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Táňa
Fišerová, Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg. O volby byl v
celé zemi velký zájem. Naše město spolu se spádovými obcemi dalo v prvním
i druhém kole voleb nejvíce hlasů Karlu
Schwarzenbergovi.
Do 2. kola postoupil Miloš Zeman a
Karel Schwarzenberg. Všeobecný zájem občanů o 2. kolo stoupl a volbami žila celá republika. Předvolební
kampaň nebyla ušetřena urážlivých
hrubých napadení mezi politiky samými.
Po 2. kole v 1. přímé volbě prezidenta byl zvolen Miloš Zeman.
Funkční období prezidenta Václava Klause skončilo 7. března.
8. 3. byla na Pražském hradě
inaugurace nového prezidenta.
Ve dnech 25. – 26. října se konaly předčasné parlamentní volby, které byly šesté
od osamostatnění ČR a druhé předčasné.
• 28. 1. se v domově důchodců konal křest
Almanachu k loňským 75. narozeninám
domova. Dopoledne v 10 hodin sloužil Mons. Marian Lewický mši, od 14
hodin byla vlastní oslava.
• Město se rozhodlo do tohoto projektu
vstoupit. Sto startů z českých měst je
nekomerční projekt, který má pomoci
českému balonovému létání.
Název dostal projekt od myšlenky provést sto startů horkovzdušných balónů
ze sta náměstí českých měst. Naše město se tohoto projektu zúčastnilo jako
první.
V pátek 8. února byl start balónu z našeho náměstí. Start se uskutečnil ve 13:10
hod
a balón přistál v 15:20 hod. u obce Kamieniec nedaleko polského Klodzka.
V koši balónu se nad zimní krajinou
vznesli piloti David Línek a Jan Kavan a
zástupci města Police nad Metují - starostka Ida Jenková a místostarosta Jiří

Škop.
• Letos si město Police nad Metují připomíná 760 let od první písemné zmínky
o něm.
K tomuto výročí jsou zaměřené všechny
uskutečněné akce, výstavy i koncerty.
• V prosinci loňského roku byly vydány „pa-

•

•
•

•

•

•

•

•

mětní“ tiskové listy poštovních známek s
kupony pro přítisky k 760. výročí města
Police nad Metují.
27. 4. byla v klášteře v prostorách Muzea
města vernisáž výstavy připomínající 800.
výročí příchodu Benediktinů na Policko a
Broumovsko. Výstavu připravili odborníci
z Centra medievistických studií AV ČR a
UK v Praze a Univerzity Hradec Králové
ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním
centrem Broumov a s Regionálním muzeem v Náchodě.
22. 11. VIA BENEDICTINA - na sále Pellyho domů panelová diskuze na téma „Benediktinské dědictví – přínos nebo břímě?“
7. 3. se konal na sále Pellyho domů happening v rámci celonárodní akce, která
připomínala masové vraždy v koncentračních táborech Osvětim - Birkenau,
ke kterým došlo v březnu 1944 a v červenci téhož roku. Letos to bylo šedesáté
deváté výročí. Tímto vzpomínkovým
večerem provázela paní starostka Ida
Jenková a paní Miriam Blažková, učitelka
a dirigentka pěveckého souboru Studánka zdejší ZUŠ, který uvedl hebrejské písně. Bylo vzpomenuto na řadu polických
občanů. Byli to Goldmanové, Gotliebové,
Munkové. „Naša TV“, pan učitel Beran ze
ZUŠ promítl film „Vůle žít“, jehož autory
byli žáci ZUŠ.
V Pellyho domech občané mohli podepsat petici za opětovnou nominaci sira
Nicholase Wintona na Nobelovu cenu
za mír. V r. 1939 zachránil 669 převážně
židovských dětí z území okupovaných
nacistickým Německem.
7. března od 19.00 hodin se konal na sále
Pellyho domů celonárodní happening
PAMATUJ! REMEMBER! Byla to vzpomínka 69. výročí největší masové vraždy
v dějinách naší země. 8. března 1944
bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim - Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných
mužů, žen a dětí.
U příležitosti 18. Valné hromady Volného sdružení východočeských fotografů
v Hradci Králové byl polický fotograf a
filmař Karel Pfeiffer uveden do „fotografické síně slávy“. Byl jmenován čestným
členem tohoto sdružení. Pro fotografa je
to velká pocta. Karel Pfeiffer ve svých 76
letech má za sebou úctyhodnou dráhu
fotografa a filmaře. Čestné členství je vysokým oceněním jeho celoživotní tvůrčí
dráhy a rovněž jeho organizačních aktivit na Náchodsku.
Ve středu 13. 3. v podvečer proběhlo
v prostorách restaurace na Hvězdě společné jednání rady města Police nad Metují a rady města Broumov k některým
společným tématům.
Muzeum papírových modelů reprezen-
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tovalo Polici nad Metují na 13. ročníku
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2013,
který se konal
ve dnech 21.
až 23. března
2013 v Eurocentru
v
Jablonci nad
Nisou.
Ve dnech 21. – 24. 3. se konal v Kolárově
divadle druhý ročník mezinárodního filmového festivalu o lidských právech pod
názvem JEDEN SVĚT. Festival zaštítilo
město a o. s. Julinka.
Festival se povedl. V Kolárově divadle
bylo promítnuto 11 filmů, uspořádány
3 debaty a 2 koncerty. Jednoho světa na
školách se celkem zúčastnilo 1381 dětí
a o týden později přišlo do kina 333 dospělých. Na koncerty se dohromady prodalo přes 200 vstupenek.
Ve čtvrtek 11. dubna byly v Městském
divadle dr. J. Čížka v Náchodě předány
dobrovolnické ceny Křesadlo – ceny
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Předávání dobrovolnických cen
připravila skupina studentů, která si říká
Hledači příběhů za podpory střediska
volného času Déčko Náchod. Specifikem
oceňování náchodských dobrovolníků je
také udělení ceny Déčka, která je předávána dobrovolníkům pracujícím s dětmi
a mládeží. Cenu Déčka získali:
Jitka Krásná - pracuje s dětmi a mládeží
v polickém Sokole celých 38 let.
Antonín Pohl - svůj volný čas nezištně
věnuje dětem a mládeži již 45 let. Vede
lyžařský oddíl Spartaku.
Poděkování bylo vysloveno i dalším
dobrovolníkům, kteří byli nominováni
organizacemi a lidmi, kteří jim touto cestou chtěli poděkovat za jejich čas, energii
a chuť, který věnují druhým lidem, přírodě a životu kolem nás. Mezi nimi byl
i Jaroslav Obršál – Místní organizace
Rybářského svazu Police nad Metují a
Miroslav Pichl – byl nominován naším
městem za záslužnou práci v oblasti historie.
29. 4. poličtí a ledhujští hasiči, členové
automotoklubu, lyžaři, skauti a ostatní
dobrovolníci postavili májku, kterou
hlídali hasiči pod vedením Aleše Trojtla.
15. 5. byly na budově radnice vyvěšeny
hrábě. Je to celorepubliková akce, kterou vyhlásilo Sdružení samospráv ČR.
Vyvěšené hrábě měly být symbolem odmítnutí hrabivosti „velkých hráčů“, kteří
brojí proti rozsáhlejší podpoře obcí z
peněz EU.
Dne 15. 5. v 16.00 hod. proběhlo v parčíku naproti hřbitovu oficiální otevření
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Geologického koutku Polická křídová pánev. Geokoutek byl „vyprojektován“, realizován a dotvářen v letech 2010-2012.
Tento projekt realizovalo město Police n.
M. za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Ve dnech 16, - 19. 5. se konaly mezinárodní závody Světového poháru spřežení.
V sobotu 18. 5. byl odstartován na hřišti
38. MEZINÁRODNÍ POLICKÝ VANDR
25. 5. se uskutečnil v Muzeu papírových
modelů MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE.
V červnu Město Police nad Metují vyhlásilo materiální sbírku čistících, pracích a
úklidových prostředků, kbelíků, gumáků, rukavic, apod. Vybrané věci, které
pomohly při odstraňování následků
rozsáhlých červnových povodní v naší
republice, odvezla dodávka firmy Hauk
do Adry v Praze. Povodně zasáhly
700 českých obcí, evakuovaných lidí
bylo 19 000. V našem kraji bylo zatopeno
63 obcí. Sbírku převzala Nadace ADRA.
V červnu se konal 19. ročník soutěže „O
pohár starostky města“.
V sobotu 22. června se uskutečnil 4. ročník recesistické akce „Běh z Police do Police“, který volně navazoval na program
Svatojánského jarmarku ve Žďáru nad
Metují. Počasí bylo stejně jako v loňském
roce příznivé, což zvýšilo báječnou atmosféru, o kterou se všichni účastníci
běhu postarali – celkem 25 dospělých a 6
dětí. Akce se uskutečnila za sponzoringu
Českých drah, a. s.
V sobotu 29. června proběhlo ve staré
polické škole Dřevěnce slavnostní otevření nové výstavy „Probuzení Dřevěnky“ oživené ukázkami zapomenutých
řemesel a rukodělných prací. Společná
činnost Občanského sdružení Hvězda je
zaměřena na lidová řemesla, různé rukodělné techniky, pořádání výstav.
V červenci se vydal Krčmasenát do Senátu ČR. Došlo k setkání s místopředsedou
MUDr. Přemyslem Sobotkou.
V sobotu 13. 7. se konal Běh na Hvězdu.
Na start nastoupilo tohoto 27. ročníku
v kategoriích dospělých neuvěřitelných
140 lidí! Na trať je vyprovázely vznešené tóny Vltavy z cyklu Má vlast Bedřicha
Smetany. Závodu se zúčastnil i český
lyžařský reprezentant, držitel bronzové
medaile z olympiády ve Vancouveru Jiří
Magál a Petr Pechek, letošní maratonský
vicemistr ČR.
Běh na Hvězdu je stále oblíbenějším cílem běžců do vrchu. Zúčastnilo se téměř
200 účastníků včetně dětí. Dostavili se
závodníci ze Slovenska a Polska. Zvítězil
Jiří Magál.
V letošním parném létě návštěvnost koupaliště byla velmi uspokojivá. 28. 7. plovárnu navštívilo dokonce 920 lidí.
Ve dnech 2. - 4. 8. se uskutečnilo už
čtvrté setkání autorů poezie. Básnířky
a básníci přijeli nejen z blízkého okolí,
ale někteří vážili cestu až z jižních Čech
(Petr Šulista) nebo z jižní Moravy (Libuška Matysíková). Už podruhé se dostavil
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host ze sousedního Polska, básnířka,
kytaristka a zpěvačka Basia Pachura z
Bielawy. Tuto akci každý rok podporuje
město. Letos bylo setkání ve znamení
oslav 760. let od první písemné zmínky
o městu Police nad Metují a 800 let od
příchodu Benediktinů na Policko a Broumovsko. Aktivity určené veřejnosti se
uskutečňovaly díky podpoře a zázemí
Domova seniorů v Polici nad Metují ve
společenských prostorách DD. Obyvatel
DD pan Jan Kollert (letos oslaví 85 let) ze
Suchého Dolu se připojil se svými verši.
Účastníci akce měli bohatý program
včetně poznávání okolí Police.
Polická pouť se konala ve dnech 16. – 18.
8. S mnoha doprovodnými akcemi.
Pěkná akce byla „Den řemesel v Dřevěnce“. Dřevěnka, díky iniciativě Ing. Hejnové a spolku Žen rukodělných z Broumovska skutečně ožila.
Ve dnech 2. – 4. 8. se konalo Mistrovství
ČR koňských spřežení.
21. srpna v prostorech Muzea v Polici
nad Metují byla vernisáž výstavy připomínající okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968. Centrem výstavy byly dosud nezveřejněné
unikátní z Police nad Metují, pořízené
v srpnových dnech roku 1968 a objevené až po 45 letech. Výstavu doplnily
autentické letáky a dobový tisk. Kromě
historických dokumentů byla vystavena
i výtvarná díla inspirovaná aktem okupace. Expozici hudebně doplní nahrávky
písní Jany Šteflíčkové, Jaromíra Nohavici
a polického hudebníka Pavla Fulky.
Na hřišti v Hlavňově se v rámci oslavy
130. výročí založení dobrovolného
hasičského
sboru konala tradiční soutěž požárních
družstev o Putovní pohár SDH Hlavňov.
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavňově
na akci představil svůj nový prapor,
který si sám vybral a nechal zhotovit u
příležitosti tohoto výročí.
V sobotu 7. 9. se konala oslava 145. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
města Police nad Metují. Akce byla zaměřena zejména na děti.
INLINE BRUSLENÍ V PETROVICKÝCH
ZATÁČKÁCH se konalo 7. 9.
Koncem září byly zahájeny již 66. Polické divadelní hry.
Na začátku měsíce října proběhl v našem
městě workshop pro studenty architektury pod názvem „Pro Polici nejen do
šuplete“. Workshop byl zakončen Dnem
architektury, při kterém byly vypracované návrhy veřejně prezentovány.
5. října byl uspořádán již třetí ročník
akce „Den pro Afriku 3“ v rámci sbírky
Postavme školu v Africe, kterou pořádá
organizace Člověk v tísni. Díky této
sbírce se postavilo již 14 škol v Etiopii.
V říjnu se konaly Mezinárodní modelářské dny. Zúčastnily se i děti z Polska. Do
soutěže se přihlásilo celkem 167 modelů
z toho 64 modelů z Polska.
Dobrovolný svazek obcí Policka vyhlásil
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fotografickou soutěž. Vernisáž výstavy
soutěžních snímků se konala 18. 10.
V sobotu 26. 10. proběhlo již 3. setkání
sběratelů všech oborů na sále Pellyho
domu. Setkání se zúčastnilo 70 sběratelů a návštěvníků, včetně starostky města
Idy Jenkové, Miroslava Jánského-zhotovitele vydaných souborů zápalek s motivy Policka a šéfredaktora Náchodského
Deníku.
V letošním roce se polické IC dobrovolně
účastnilo tzv. mystery shoppingu, kdy se
tajně hodnotí kvalita našeho IC. Naše infocentrum dosáhlo vynikajícího výsledku 97%.
Asociace českých turistických center
(A.T.I.C. czechtourism) přidělila na základě jednotné klasifikace turistických
center našemu IC certifikát příslušné
třídy.
11. 11. se v rámci Černé hodinky konal
Slavnostní křest knihy pro děti „Pírko“,
kterou napsal i nakreslil pan Jaroslav
Soumar, učitel výtvarného odboru polické ZUŠ.
V listopadu byla pokřtěna kniha fotografií Oldřicha Jenky „Broumovské a polické
stěny“.
22. 11. se konala módní přehlídka BAOBAB FASHION SHOW.
Butik Baobab – stylová móda z celého
světa a výrobce dílů pro automotive
Hauk s.r.o., ve spolupráci s Městem Police nad Metují tuto módní přehlídku
uspořádaly.
Patronem přehlídky byla starostka Police nad Metují Ida Jenková. Večerem provázeli Uršula Kluková a David Novotný,
vystoupila zpěvačka Světlana Nálepková.
Modely předvedly místní i profesionální
modelky. Na molu vystoupil i Muž roku
2013 Antonín Beránek. Akce byla velmi
úspěšná.
22. 11. se na chatě Hvězda sešly členky
MaMiNy a Senioru klubu Ostaš za přítomnosti starostky Idy Jenkové a místostarosty Jiřího Škopa. Došlo zde k přímému přenosu rozhovoru do pořadu
Habaděj, který přenášel Český rozhlas
Hradec Králové.
Letos se konal již 50. ročník Zimního
táboření na Hvězdě, které je druhé nejstarší v Čechách. Zakladatelé a organizátoři byli pozvaní do obřadní síně
na radnici, kde jim starostka předala
Pamětní listy a zapsali se do Pamětní
knihy. Na Hvězdě se konala mše, kde
zazpíval chrámový sbor a pak byla zapálená hranice. Zahrála skupina KO5.
Při posezení v restauraci Hvězda byl
promítán film z minulých ročníků.
23. 12. od 19,00 hod před radnicí se konalo tradiční PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ a skauti přivezli Betlémské světlo.
31. 12. se konal oblíbený Silvestrovskej
vejšlap.
Naplněný rok 2014 přejí

Ida Jenková a Jindra Vaníčková

Výzva
Město Police n. M. opět vyzývá všechny, kteří ve svých domech a bytech provozují kotle a kamna na tuhá paliva, aby
v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, tato zařízení provozovaly řádně, aby v nich topily řádným palivem, které předepisuje jejich výrobce (tedy
uhlím a palivy z čisté dřevní hmoty), a aby
prostřednictvím odborně způsobilé osoby
prováděly pravidelné kontroly jejich technického stavu a provozu.

Není možné pálit vyřazený nábytek
(protože je buď z dřevotřísky a obsahuje
chemická pojiva, nebo je na povrchu ošetřen laky, barvami či jinými nátěry, nebo je
na něm umakart, linoleum, koženka či jiné
povrchy), dále okenní rámy, podlahové
krytiny, boty, oděvy, domovní odpad
apod. (Od roku 2013 je ve spalovacím zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 300

kW a nižším zakázáno spalovat také hnědé
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.) Spalováním uvedených věcí, materiálů a odpadů dochází k tvorbě škodlivých a zdraví nebezpečných látek, které se
dostávají do přízemní vrstvy atmosféry a
do ovzduší které dýcháme. Výrazně se tím
zhoršuje kvalita životního prostředí a jsou
tím obtěžování a ohrožování především
bezprostřední sousedé, kteří mnohdy nemohou ani vyvětrat. K masivnímu „zamořování“ dochází zvlášť v podvečerních a večerních hodinách.
Spalování paliv neurčených výrobcem kotle nebo kamen, nesprávné provozování
těchto zařízení a neprovádění
jejich pravidelných kontrol,
je přestupkem a je možné za
něho uložit pokutu až do výše
50.000,- Kč. Počítejte s kontrolami a případným finančním postihem.
Pokud budete vyřazovat nábytek nebo jiné výše uvedené
věci a materiály, nedávejte je k dispozici
ani těm, u nichž nemáte jistotu, že je nespálí. Odložte je řádně ve sběrném dvoře,
sběrných místech Diakonie nebo při mobilním svozu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
při ochraně našeho společného životního
prostředí.
Ida Jenková a Ing. Jan Troutnar,

Pozvánka na setkání
obyvatel, rodáků a
milovníků Hlavňova

Město Police nad Metují a Osadní výbor obce Hlavňov zvou všechny zájemce
na setkání na Hvězdě. V turistické chatě se
v sobotu 15. února od 15. hodiny sejdou
občané, příznivci i milovníci obce Hlavňov a
jejího okolí. Jedná se již o druhou akci související se vznikem připravované publikace
o obci. Opět nás zkusí oslovit krajinářské
kompozice na snímcích Jana Moravce. Dále
zhlédneme sestřih z dobových filmů pana
Václava Šrůtka (natočeny v letech 1958
až 1970), hlavňovského rodáka a patriota.
Promítneme si také fotografie stejného autora z poloviny 80. let, kdy dokumentoval
všechna hlavňovská stavení s jejich obyvateli.
Autoři některých kapitol vznikající knihy nám krátce představí zajímavosti z jejich
práce. Na díle pracuje pod vedením Mgr. Michala Bureše kolektiv složený z odborníků
na různé obory, mezi jinými Mgr. Jan Tůma,
Mgr. Lydia Baštecká, PhDr. Jaroslav Čáp, Jiří
Kohl, Mgr. František Janeček, Miroslav Pichl,
Jiří Kopecký, Jiří Spíšek, Mgr. Petr Köppl,
PhDr. Jan Meier, PhDr. Vladimír Waage,...
Půjde tedy o zajímavou mozaiku příspěvků
se společným jmenovatelem - Hlavňov. Po
roce tak budeme moci slyšet a vidět, kolik
práce se na knize již udělalo, vždyť světlo
světa spatří již v tomto roce.
Mgr. Michal Bureš

Kladské pomezí je připraveno na sníh

Obecně prospěšná společnost Branka
sídlící v Náchodě podporuje prostřednictvím grantu úpravu lyžařských běžeckých
terénů v Jestřebích horách, v okolí Dobrošova, Machova, Javořích hor, Broumovských stěn, Teplic nad Metují, Adršpachu,
Hronova a Police nad Metují. Pro sezonu
2013/2014 byla získána dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 150 000,- Kč.
Až do první březnové soboty se můžete nechat dovézt do oblíbených lyžařských
běžeckých terénů v Jestřebích a Stolových
horách, aniž byste použili své auto. Branka
ve spolupráci s firmou CDS provozuje autobusové spojení určené pro zimní turisty.
Skibus odjíždí v devět hodin ráno z Náchoda a pokračuje přes Velké Poříčí, Hronov,
Červený Kostelec, Rtyni v Podkrkonoší a
Malé Svatoňovice do Odolova v Jestřebích
horách. Odtud se lehce dostanete na hřebenovku vedoucí na nejvyšší vrchol Žaltman,
kde je z rozhledny krásný výhled do okolí.
Doporučujeme vám zastávku na občerstvení v osadě Paseky na Jestřebí boudě spravované Klubem českých turistů z Úpice.
Skibusem odjíždějícím z Náchoda ve 12.15
hod. se dostanete do Karlowa, střediska

Stolových hor v Polsku. Tam se můžete
vydat po jednom z upravovaných okruhů
v okolí skalnaté hory Hejšoviny.
Nově vydanou aktualizovanou orientační mapu s vyznačenými trasami a tipy
na výlety a letáček s jízdními řády obdržíte v informačních centrech. V provozu jsou

také stránky ski.kladskepomezi.cz, kde najdete aktuální informace o upravovaných
tratích a další informace.
Věříme, že příroda naše plány a činnosti
podpoří a pak už bude záležet pouze na vašem času a chuti tuto nabídku využít.

Markéta Venclová

SKIBUSY KLADSKÝM POMEZÍM
Linka NÁCHOD
– KUDOWA ZDRÓJ – KARŁÓW
čas
12.15
12.17
12.19
12.20
12.27
12.38
12.50

zastávky
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Karłów, Błedne skaly
Karłów

Linka NÁCHOD – HRONOV
– ČERVENÝ KOSTELEC – ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE – ODOLOV
čas

17.05
17.03
17.01
17.00
16.55
16.40
16.30

čas
9.00
9.10
9.20
9.40
9.50
10.05
10.15

zastávky
Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Malé Svatoňovice, žel. st.
Odolov, hostinec

čas
11.05
)
)
10.50
10.40
10.30
10.20

Jede pouze v sobotu od 28.12. 2013 do 1. 3. 2014
Vše o výletech na lyžích a aktuálních informacích o údržbě lyžařských stop v Kladském pomezí naleznete na:

ski.kladskepomezi.cz
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Usnesení rady města ze zasedání č. 01 - 02 / 2014 ze dne 6. a 13. 1. 2014
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar ve výši 20 000,Kč na podporu pěveckých sborů školy.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
smlouvy o dílo na zhotovení nového územního plánu města, jehož obsahem je úprava
struktury ceny díla, při níž se celková cena
díla nemění.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 12 - položky rozpočtového opatření č. 43 - 44 .
Celkové zvýšení příjmů o 41.000 Kč. Snížení
financování (účet 8113) o 41.000 Kč.
RM souhlasí s poskytnutím odměny řediteli ZUŠ Police nad Metují panu Luboru Bořkovi ve výši dle návrhu.
RM souhlasí s poskytnutím odměny řediteli ZŠ a MŠ Police nad Metují Mgr. Karlu Nývltovi ve výši dle návrhu.
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.

č. 966/10 o výměře 11495 m2 v k. ú. Velká
Ledhuje.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.
č. 1048/17 v k. ú. Police nad Metují o ploše 30 m2 na dobu určitou od 1. 1. 2014 do
31. 5. 2014 panu M. P. k uskladnění stavební
suti. Nájemné je stanoveno ve výši 300,- Kč
měsíčně.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st. č.
544/10 o výměře 23 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
Rada města
• bere na vědomí oznámené vícepráce č. 21
a 22 spočívající v provedení ozdobných
kol na stěnách družiny a rozšiřovací profil pro okna I. stupně.
• nesouhlasí s provedením víceprací č. 3
spočívajících v provedení plastických
šambrán kolem vybraných okenních
otvorů II. stupně.

RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení
a stropu v ZUŠ Police nad Metují“ společnost Movis Hronov, s.r.o, se sídlem Hronov,
nám. Čs. armády 1, PSČ 549 31, IČ: 259
83 181, s nabídkovou cenou 1 472.618,25
Kč bez DPH (tj. 1 781.868,08 Kč s DPH) a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tím, že
smlouva bude obsahovat ujednání, že realizace druhé etapy prací na čp. 107 je podmíněna schválením finančních prostředků
zastupitelstvem města.
RM schvaluje, aby ZŠaMŠ Police nad Metují nadále předkládala ke kontrole výsledky hospodaření v termínech stanovených
směrnicí č. 3/2011o řízení příspěvkových
organizací, tj. čtvrtletně.

Ing. Pavel Pohner

I letos chodily Pěkovem a Honami ve dnech 3. a 4. ledna skupinky koledníků na Tříkrálovou sbírku. Byly celkem tři a později
zavítaly i do Maršova. Celkem vybraly: 9.578 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů v Pěkově
Vás zve na svůj TRADIČNÍ

1. ÚNORA 2014 OD 20 HODIN

„v Pellyho domech“ v Polici nad Metují
HRAJE SKUPINA BTK vedoucí p. Jirman
Soutěž o ceny: 2 ZÁJEZDY do Chorvatska za
poloviční cenu a další hodnotné výhry.
Vstupné 50 Kč. Místenky od 25. ledna
u J. Kozára,  491 543 308 (731 / 479 630)
Doprava autobusem CDS zdarma z Honů
směr Police nad Met. v 19 hod.
Zpět po dohodě s pořadateli.

Pěkovské ženy pořádaly svůj Babský bál v sobotu 18. ledna
v restauraci U Generála Laudona. Hrála skupina Mamut a nechyběla malá scénka „Jak chtěl Trautenberk prodávat pařezy“ (parodie
na Krkonošské pohádky, kam se zakomponovalo i současné dění v
obci), kterou sehráli místní divadelníci.
Místní hasiči zvou na svůj ples dne 1. 2. 2014 – viz pozvánka.

Loutkáři sehrají další představení pro děti - pohádku „Čaroděj Černobýl“, a to dne 15.2.2014 v budově bývalé školy v Pěkově
od 14 hodin, vstupné dobrovolné.

Šárka Pokorná
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Výsledky lednové fotosoutěže Co je to? Kde je to?

Soutěžní fotografie na únor

Na obrázku v lednovém čísle Polického měsíčníku byl detail sloupu
lyžařského vleku na Nebíčku. Z 11 správných

odpovědí jsme vylosovali tři účastníky M. K.,
J. Š. a D. P.
Dovolujeme si požádat úspěšné řešitele, aby se po 6. únoru
dostavili do našeho IC
v Pellyho domech, kde
dostanou malou pozornost společně s aktuálním číslem PM.
Děkujeme všem, kteří se soutěže účastní.

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

FOTO Štěpán Horák

ZE PSÍHO ÚTULKU
V Polici nad Metují dne 7.1. byla u
městských záchytných kotců uvázaná
malá fenka nejspíše kříženka čivavy. Je
asi rok nebo dva roky stará. Nemá ráda
samotu, je moc mazlivá a hodná. Hodila
by se i ke starším lidem, co mají rádi procházky. K ostatním psům bezproblémová,
ze začátku trochu bázlivá.

povely a v kotci je čistotný. Hodil by se k
lidem s velkou zahradou, aby měl dostatek pohybu. Má krásnou srst, určitě o něj
bylo v minulosti dobře postaráno.
Lexi je fenka středního vzrůstu, kte-

Rozpis lékařů
stomatologické služby
únor 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
01. 02.
08. – 09. 02.
15. – 16. 02.
22. – 23. 02.

V útulku máme dále německého ovčáka, který se našel 5.1. v okolí Machova.
Zatím se na něj nikdo neozval. Je asi dva
roky starý. K lidem je přátelský a k ostatním psům bezproblémový. Umí základní

rá byla nalezena v Polici nad Metují již
v prosinci. Stáří je okolo dvou let. Lexi je
velmi aktivní, hravá a chytrá. Miluje procházky a potřebuje dostatek pohybu. Má
rada piškoty a jiné pamlsky. K ostatním
psům je kamarádská. Hodila by se k lidem s velkou zahradou a i k dětem.

01. – 02. 03.

MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov		
Bc. J. N. Ogričšenko
491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov

V případě zájmu o jakéhokoliv pejska
kontaktujte správkyni útulku na číslo
733157734.
Pavlína Hilscherová

Polický měsíčník - únor 2014 - strana 8

Rozumíte třídění? Vaše znalosti prověří soutěž
Třídění
odpadu
je důležitým a stále
populárnějším
fenoménem současné
doby. Přesto je stále
mnoho lidí, kteří
netuší, jaké dopady na životní prostředí
má netříděný odpad, jak správné třídění
probíhá a co za ním stojí. I proto vyhlásil
webový portál cistykraj.cz, který je
hlavním zdrojem informací o třídění
odpadů v Královéhradeckém kraji, soutěž
pro širokou veřejnost.
Jak soutěž probíhá? Na webovém portálu
www.cistykraj.cz najde návštěvník v sekci
soutěž webový formulář, který po vyplnění
umožní spustit online kvíz s osmi náhodně
vygenerovanými více či méně náročnými
otázkami. Víte například, kam patří krabice
od mléka? Nebo kolik kilogramů odpadu
ročně jeden člověk v průměru vyhodí? I na
takové otázky možná narazíte. „Soutěž je

Statistika

K 31. 12. 2013 mělo město Police
nad Metují dle dostupné evidence 4212
obyvatel.
Pomalu a jistě se nám počet obyvatel
snižuje, jak dokládá statistika od roku
2005 (vždy k 31.12.)
rok
počet obyv. rok počet obyv.

2005 – 4 305

2010 – 4 257

2006 – 4 283

2011 – 4 275

2007 – 4 280

2012 – 4 255

2008 – 4 263

2013 – 4 212

2009 – 4 228

Jubilea

V prosinci 2013 slavili.:
70 let
pan Lubomír Meisner
paní Marie Valášková
paní Alena Rokytenská
75 let
paní Marie Nemejtová
80 let
paní Marie Rösselová
paní Jiřina Obršálová
pan Josef Hejna
paní Eva Jirmanová
paní Antonie Rexová
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech
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.
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určena pro všechny zájemce bez rozdílu věku.
Doufáme, že se nám touto formou podaří
zaujmout třeba i ty, kteří se až dosud o třídění
tolik nezajímali,“ vysvětluje projektová
manažerka Centra evropského projektování
Dana Vostřezová.
Samotná soutěž odstartovala 13.
prosince a potrvá až do 13. února 2014.
Oceněno bude 15 nejlepších soutěžících,
kteří v nejkratším čase správně odpoví
na položené kvízové otázky. Po skončení
soutěže se výsledek hry objeví na webových
stránkách, vítězové se mohou těšit na
hodnotné věcné ceny. „Za první místo obdrží
soutěžící digitální fotoaparát, na ty další
čekají mobilní telefony, MP4 přehrávače,
laserové myši a další zajímavé ceny,“ doplnila
Dana Vostřezová.

Sňatky
V listopadu jsem chybně uvedla příjmení nevěsty, která u nás uzavřela manželství
s Radkem Kleinerem – správně se jmenuje
Hana Krišťáková – omlouváme se.

V prosinci byl uzavřen jeden sňatek, a to
dne 29. 12. 2013 v chatě na Hvězdě.

První dítě roku 2014

Od neděle 19. 1. 2014 má i Police nad
Metují své první miminko letošního roku.
Stala se jím Nikola Nováková, která se narodila mamince Janě Hůlkové z Police nad
Metují v neděli 19. 1. 2014 v Náchodě. Nikolce přejeme především zdraví a životní
štěstí. Mamince a tatínkovi trpělivost a sílu
na cestu rodičovstvím.

Akce je součástí projektu „Čistá obec,
čisté město, čistý kraj“, který podporuje
Královéhradecký kraj, autorizovaná obalová
společnosti EKO-KOM, a.s., společnost
ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a Centrum
evropského projektování. Hlavním cílem
je vytvořit nejen funkční a efektivní
systém odděleného sběru využitelných
složek komunálních a obalových odpadů,
ale také zvýšit informovanost obyvatel o
problematice třídění a recyklace odpadů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Dana Vostřezová, vostrezova@cep-rra.cz
495 817 826 www.cistykraj.cz

Zlatá svatba

V sobotu 28. prosince 2013 oslavili
50 let manželského života Zdeněk a Anna
Gennertovi z Pěkova. Slavnostní obřad se
konal v obřadní síni naší radnice. Gratulujeme a přejeme spokojenost a zdraví do
dalších let.

Dagmar Hambálková - matrikářka

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat kolektivu zaměstnanců Domova
důchodců v Polici nad Metují a jeho ředitelce paní Věře Kašíkové za vzornou a
obětavou péči o naši maminku, paní Marii Klimešovou ze Suchého Dolu.
Děkuje rodina

české
hudební
• Dějiny
kultury
1890/01945. Díl. 1. Praha, Academia
1972. s. 85

Víme, kde jsme doma
Únor - Otto Berger
(*22. 1. 1873 - +30. 6. 1897)

Narozen 22. 1. 1873 ve Slatině nad
Úpou (okr. Náchod) jako druhorozený
syn v rodině řídícího učitele. Ze Slatiny
se Bergerovi přestěhovali 1. září 1877 do
Machova.
Otto se už jako dvanáctiletý stal studentem pražské konzervatoře. Studoval
hru na violoncello. V témže roce jako Otto
vstoupili na konzervatoř také pražský rodák Karel Hoffmann, Josef Suk - pozdější
zeť Antonína Dvořáka a Oskar Nedbal,
rodák z Tábora. Tito čtyři muzikanti se
stali pevným základem pro zrod Českého
kvarteta.
První koncert Českého kvarteta se
konal 12. listopadu 1891. Mladí umělci
nebyli majetní, hráli na veřejnosti bez honoráře, aby se co nejlépe sehráli. Vydali
se na koncerty na Podorlicko a Podkrkonoší. Následoval koncert ve Vídni 19.
ledna 1893. Další plány kvarteta zabrzdilo onemocnění Otty Bergera tuberkulózou. Začal se častěji vracet do Machova,
kde stejnou chorobou onemocněla jeho
matka. Otto v altánku zahrady pilně cvičil a Machovští se zalíbením poslouchali.
V březnu 1893 ještě absolvoval dva koncerty v Praze a další ve východních Čechách. 19 koncertů ho však vyčerpalo a
Otto se začal konečně léčit. Odjel do Griesu u Bolzána. Tam poznal pacientku Idu
Pustingerovou, svou pozdější snoubenku.
Ovšem tuberkulóza zvítězila – roku 1896
zemřela snoubenka Ida, za nedlouho maminka. V Machově 30. června 1897 zemřel Otto Berger ve věku 24 let. Pochován je v Náchodě.
Otto Berger je autorem několika skladeb pro violoncello (Večerní písně, Andante), napsal také řadu dalších skladeb
např. pro flétnu a klavír (Polonaisa), pro
malý orchestr (Suite orientale) apod.
Naštěstí České kvarteto Bergerovou
smrtí neskočilo. Bergerovo místo zaujal
jeho učitel.
Čerpáno z materiálů knihovny:
• Rodným krajem. Č.15 (1997), s. 30-31.
• h t t p : / / a l e p h . s v k h k .
cz/F/?func=direct&doc_
number=000055768&local_
base=hka10&format=999

Soutěžní otázka: Kdo byl oním učitelem,
který po Bergerovi hrál v Českém kvartetu na violoncello a který je dalším ze slavných polických rodáků?
Odpověď na lednovou soutěž: Zmínka
o prof. Hubkovi je v historii hostince „U
MOSTU“.
Knižní odměnu (knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a
Miroslava Pichla) za správnou odpověď
obdrží pan Václav Eichler.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

14. ledna jsme se díky panu Františku
Pivoňkovi seznámili s knihou Jaroslavy
Janáčkové Živé prameny, kterou v roce
1980 vydalo Královéhradecké nakladatelství Kruh v edici Okamžiky. Nakoukli
jsme tak pod pokličku vzniku Jiráskovy
kroniky U nás.
Další termíny našich setkání jsou 11.
února, 11. března, 8. dubna, 13. května a
24. června 2014 vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Věřím, že se
nám podaří společně objevovat zajímavé
knihy z našeho nebo o našem regionu.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Výstava

Díky grantu z mikroprojekt reg. č.
CZ.3.22/3.3.02/11.02841 LITERÁRNÍ INSPIRACE knihovna vlastní euroklipy a má
tak možnost uspořádat výstavy v prostorách chodby před knihovnou. V minulém
měsíci skončila výstava o Karlu Jaromíru
Erbenovi, jejíž součástí byly i výtvarné
práce žáků 7. tříd.
Nyní máte možnost si prohlédnout
výkresy, které vznikly pod výtvarným
vedením paní učitelky Šustkové. V říjnu
páťáci přišli na besedu o číslech. A proč o
číslech. Knihovna se účastní projektu
Klubu dětských knihoven SKIP KDE
KONČÍ SVĚT?, který už vstoupil do devátého ročníku.
Tentokrát je tématem „NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO.“ (Pythagoras).
Jakou roli hrají v našem světě čísla?
Je možné (a dobré) si vždycky všechno
pěkně spočítat? Má každý problém jediné
řešení? Kdo je jednička a kdo nula a kdo
je páté kolo u vozu? Jsme jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet? Jeden
za všechny a všichni za jednoho? Do třetice všeho dobrého i zlého? Jde to s námi
od devíti k pěti? Pleteme páté přes deváté? Co skrýváme v třinácté komnatě? Co
jsou kladné a co záporné hodnoty? Nula

od nuly pojde? Je vážně možné dostat za
málo peněz hodně muziky, anebo platí: nic za nic, něco za něco a všechno za
všechno? Jak dojít v životě k správnému
výsledku?
Také v názvech knih jsou čísla. Po besedě si děti půjčily právě takové knížky a
v hodinách estetiky si zahrály na ilustrátory. A nás těší, že četly. Každý si přečetl
tu svou knížku a kreslil. Výsledky si můžete prohlédnout.
V. Plachtová, H. Jenková

Nabídka knih:
*Hájková, Dagmar:
Deníky Edvarda a Hany Benešových
z období první světové války.
Komentované vydání deníků.
* Schadová, Martha:
Stefanie von Hohenlohe.
Hitlerova židovská špiónka.
Životopis novinářky a agentky tajných
služeb.
* Fröhling, Ulla:
Ukradený život.
Skutečný německý příběh o létech týrání
a sexuálního zneužívání v náboženské
sektě.
* Vodičková, Stanislava:
I zvíře mělo více útrpnosti než člověk.
Paměti patera Františka Štveráka, vězně
nacistického a komunistického režimu.
* Novák, Jan A.:
Hory a kopce opředené tajemstvím
Horské svatyně, obětiště a sídla bohů
v České republice.
*Toušlová, Iveta:
Toulavá kamera 17.
Nové turistické zajímavosti z cest po
Čechách, podle televizního pořadu.
*Leman, Kevin:
Ženy, přemožte stres, než stres přemůže vás.
Zvládání stresu, psychohygiena.
*Viewegh, Michal:
Můj život po životě.
Deníkové záznamy o autorově návratu
do běžného života po těžké nemoci.
*Flisar, Evald:
Čarodějův učedník.
Autobiografický román slovinského
autora.
*Collins, Susanne:
Hunger games.
Napínavý fantasy román, hra o přežití.
Dáša Ducháčová
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KOLÁROVO DIVADLO
Pondělí 3. 2. 2014 od 19 hodin

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
S JAROSLAVEM DUŠKEM
A NATAŠOU BURGER

Divadelní společnost Jana Hrušínského z
Divadla na Jezerce
Režie: Jan Hřebejk
V hlavních rolích manželského páru po 15
letech: brilantní Jaroslav Dušek a ještě
brilantnější Nataša Burger
Krásná a sexy Líza je impulzivním a emotivním protějškem civilně a pragmaticky
vystupujícího Gillese vracejícího se domů z
nemocnice po úrazu hlavy a dočasné ztrátě
Opaměti. Líza, na kterou si nevzpomíná, se
mu snaží pomoci zpět do života a vypráví
mu o jejich vztahu. Postupně začíná příběh
gradovat a vycházejí najevo překvapivé
okolnosti... Má smysl ve vztahu pokračovat? Není lepší odejít? Proč spolu chceme
žít? Hlavní hrdinové nakonec najdou odpovědi na své otázky. Nenechte si ujít excelentní duel v podobě struhujícího dialogu o
vzájemně odumírajícím vztahu, který po
15 letech upadá, ničen každodenní monotónností, zvykem a otupělostí vzájemného
soužití…
V INFOCENTRU STÁLE NABÍZÍME VSTUPENKY K PRODEJI! Vstupné: 270-290Kč

Neděle 23. 2. 2014 od 17 hodin

VEČER PLNÝ NEPÁLU

Představení vzdálené země rozdílným
pohledem tří Poličáků: Jardy Kinga
Seiferta, Jiřího Glosera a Davida
Puschmanna.
Celým
večerem
nás
mluveným slovem provede paní Alena
Čepelková - Stehlíková. Moderátorka
vzpomene mimo jiné i na rok 1984, kdy
byla spolu s polickým Miroslavem Šmídem
členkou expedice na Dhaulagiri.
V posledních letech láká tato destinace
k návštěvě nejenom nejlepší horolezce naší
planety, ale i pouhé cestovatele či obyčejné
lidi hledající nepoznané.
Jarda King Seifert okomentuje svoji
diashow a zavzpomíná na horolezeckou
expedici v roce 1980 v oblasti Annapurny.
Jirka Gloser se do Himálají opakovaně
vrací a v dokonalé foto prezentaci divákovi
představí vzdálenou krajinu v celé své
kráse včetně vrcholků těch nejvyšších hor
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světa. David Puschmann se pokusí
přiblížit Nepál objektivem z prázdninového výletu. Bez větších sportovních ambicí
avšak s ustavičným hledáním vzdálených a
odloučených míst duchem prosycených.

Hrají: O. Vetchý, L. Vaculík, A. Hryc, V.
Kerekes, K. Hádek, F. Kaňkovský, J. Vondráček, J. Dvořák, J. Vymětal, Vl. Brabec, P.
Jeništa, L. Županič, ad.
Film popisuje vzestup a pád člověka, který
se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české
politiky. Kmotrovi, který řád přizpůsobuje
svým vlastním potřebám, je celý život na
stopě policista Cajthaml. Sleduje jeho láskyplnou péči o rodinu, starost o její zajištění a jeho postupnou cestu k moci. Posedlý svou pravdou, obětuje policista vlastní
soukromý život, přičemž sleduje rodinnou
idylu muže na druhé straně barikády.
Vstupné: 50Kč.
Úterý 18. 2. 2014, od 19 hodin
Kolárovo divadlo

Celý večer nás průvodním slovem provede
paní Alena Čepelková - Stehlíková, která
je právem považována za jednu z našich
nejlepších horolezkyň a svými výkony se
určitě řadí mezi světovou horolezeckou
elitu. Úspěchy slavila nejen v alpských a
vysokohorských terénech v zahraničí, ale i
na domácích skalách. Absolvovala výstupy
v čistě ženském a smíšeném družstvu.
Společně se Zuzkou Hofmanovou utvořily
silnou ženskou dvojici a pustily se do
seriózních výstupů v zimních stěnách.
Přelezly jako první Anglickou cestu
východní stěnu Piz Badile /1982/. Ve stěně
strávily pět dní a bylo to vůbec poprvé, kdy
ženské družstvo dosáhlo takového
úspěchu. Na Kavkaze vylezly Chergianiho
cestu a byl to první ženský výstup
klasifikace 5B. Následně se zaměřila spíše
na vysoké hory. Podílela se na prvovýstupu
na Dhaulagiri /1984/ a expedici na Talung.
V roce 1981 a 1984 byla členkou
federálního reprezentačního družstva.
Každý rok jezdí na srazy ženského spolku
RHM.
Byla
předsedkyní
Českého
horolezeckého svazu.
Vstupné: 50 Kč

KINO
Pondělí 10. 2. 2014, od 19 hodin
Kolárovo divadlo

PŘÍBĚH KMOTRA

Drama / Krimi / Životopisný
Česko, 2013, 99 min
Režie: Petr Nikolaev
Scénář: Petr Nikolaev, Miroslav Oščatka
Kamera: David Ployhar

HOŘÍCÍ KEŘ

Drama / Životopisný
Česko / Polsko, 2013, 206 min.
Režie: Agnieszka Holland
Scénář: Štěpán Hulík
Hrají: Táňa Pauhofová, Jaroslava Pokorná,
Petr Stach, Igor Bareš, Vojtěch Kotek, Adrian Jastraban, Patrik Děrgel, Ivan Trojan,
Jenovéfa Boková, Ivana Uhlířová, Jan
Budař, Stanislav Zindulka ad.

Děj začíná Palachovým sebeupálením v
lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry
v tehdejší společnosti. Události se zdramatizují po skandálním nařčení od poslance
Viléma Nového, který Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém mítinku v
České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni. Hlavní postavou vyprávění je skutečně existující advokátka
Dagmar Burešová, která jménem Palachových příbuzných podala na Viléma
Nového žalobu na ochranu osobnosti.

Charakterní právničku, jež přijala zastupování klientů ve zdánlivě beznadějném
soudním procesu a trpělivě sháněla důkazy
v jejich prospěch, ztvární Tatiana Pauhofová. JUDr. Dagmar Burešová za normalizace obhajovala pronásledované disidenty
a po listopadu 1989 se stala ministryní
spravedlnosti. V letech 1990 – 1992 zastávala funkci předsedkyně České národní
rady.
Vstupné: 50Kč.

PELLYHO DOMY
Úterý 7. 1. 2013 od 17 hodin
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ

Vstupné: 30 Kč

Cena: 70,- Kč/osoba
V ceně je zahrnutý veškerý materiál.
Lektorka: Martina Nosková
Přihlášky a platba do 7. 2. 2014
v Infocentru v Pellyho domech.
Neděle 16. 2. 2014 od 14 hodin
Sál Pellyho domů Police n. M.

Vzhledem k malé účasti na této akci
se jedná o poslední Čaj o páté.
Pokračování bude, v případě dostatečného zájmu, opět v podzimních měsících.
Děkujeme za pochopení,
CKV Pellyho domy

DĚTSKÝ KARNEVAL

Čtvrtek 13. 2. 2014 od 17.30 hod
Pellyho domy, učebna č. 306
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

kurzů pro mládež 2014

DRÁTOVÁNÍ

Náušnice, přívěšek na klíče

Odpoledne plné hudby - diskotéka s Petrem
Cirklem - Soutěže
Masky vítány
Vstupné: dospělí 30 Kč, masky a děti 15 Kč

ZÁPIS DO TANEČNÍCH

Závazné přihlášky jsou k dispozici
v Infocentru nebo na www.policko.cz

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

PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN 2014
Čtvrtek 6. 3. 2014 od 17,30 hod
učebna 306, Pellyho domy
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

POLYSTYRENOVÝ
PATCHWORK

Cena: 90,- kČ/osoba
V ceně je zahrnutý veškerý materiál.
Lektorka: Martina Nosková

Počet míst omezen. Přihlášky a platba do
28. 2. 2014 v Infocentru v Pellyho domech.

Úterý 18. 3. 2014 od 18 hod
Sál Pellyho domů

BARMA - asijská kráska

Povídání o zemi, kde se zastavil čas. O
zemi, která nám dá představu, jak vypadala
Asie před sto i více lety. Po dlouhá desetiletí izolovaná země se otevírá turistům a má
věru co nabídnout. O své zážitky z cesty se
podělí Vladimír Lemberk.
Vstupné: 50 Kč
20. 3. - 23. 3. 2014
Kolárovo divadlo, Police nad Metují

JEDEN SVĚT

Festival dokumentárních filmů o lidských
právech.
Připravuje občanské sdružení Julinka ve
spolupráci s Městem Police n. M.
Úterý 25. 3. 2014
Kolárovo divadlo

DIAŠOU

IC
NABÍZÍME K PRODEJI:
BROUMOVSKÉ A POLICKÉ
STĚNY

Výpravná obrazová publikace BROUMOVSKÉ A POLICKÉ STĚNY s fotografiemi Oldřicha Jenky, Oldřicha Jenky staršího a
Libora Jenky, kterou vydalo nakl. JUKO,
nabízíme stále k prodeji v našem Infocentru za cenu 495Kč.
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BROUMOVSKO
NA HISTORICKÝCH
ZOBRAZENÍCH

Unikátní 1. díl knihy Petra Bergmanna
mapující historii zobrazování Broumovska
v letech 1740 až 1950 obsahuje přes 2100
reprodukcí starých map, historických
grafik a litografií, fotografií, firemní korespondence a pohlednic ze soukromých
sbírek. Texty jsou česko-německé. Ke koupi ji nabízíme v IC za cenu 890Kč.

herné publikace se lehce může stát, že
budete řešit strašlivé dilema, zda se vydat
nejprve na Svatošské skály, čertoryjské
louky nebo na Třeboňsko s dubovými
alejemi a volavkami bílými… K prodeji na
Informačním centru za 375Kč.

STOLETÉ HOSPODY 1 & 2

Knihu s příběhy východočeských hostinců,
které nestárnou, vydal na základě seriálu
MF DNES Petr Broulík a redakce MF DNES
Hradec Králové. Vydání knihy podpořil
Královehradecký kraj. K prodeji na IC za
120Kč.

HOSTINCE

NOVINKA:
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLETY
DO CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ ČR

Pestrý brožovaný průvodce nabízí bezmála
50 tipů na výlety do 24 chráněných krajinných oblastí. Pozvánku tvoří vždy krátký
profil dané CHKO plus tipy na jeden pěší a
cyklistický výlet včetně popisů nejzajímavějších zastávek, mapy konkrétního území
s vyznačenou trasou a fotografiemi. Na
stovkách barevných snímků se tak střídají
mloci, orchideje a rašeliniště se stavebními
památkami, rozhlednami či horskými boudami a momentkami s popisky. Součástí
jsou i upoutávky na zajímavé turistické cíle
(hrady, hospody, koupaliště atd.). Autory
textů jsou čtyři desítky pracovníků AOPK
ČR, editory pak Zdeněk Patzelt a Karolína
Šúlová.
Anotace: Jednotlivá CHKO vždy vyzdvihnou
hlavní fenomény a nejlepší místa z daného
území. Ohled se bere i na přiměřenou
délku trasy, která v průměru činí 12km,
aby ji bez problémů zvládly i rodiny s
dětmi. Podstatné však je, že kniha představuje chráněné krajinné oblasti jako místa,
kde stát pro turisty chrání a otevírá vzácné
části české přírody. Čím více lidé poznají
tajuplné a fascinující zákoutí a podivuhodnou faunu a flóru, tím více budou motivováni přírodu chránit a hlavně žádat, aby ji
chránil také stát. Ochrana přírody by tak
měla sloužit i výletníkům: otevírat jim
krajinu, zvát je do ní a provádět po ní.
Kniha je psána živým přístupným jazykem,
který potenciální návštěvníky inspiruje
k návštěvě. Biologický ani geologický žargon, který často najdeme na informačních
tabulích v naučných stezkách v knize rozhodně nečekejte! Připravte se ovšem na to,
že i po jen letmém prolistování této nád-
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Publikace Miroslava Pichla Vás stručně
seznámí s historií pohostinství obecně,
polických hostinců, hostinských, budovách
hostinců a jejich dalších obyvatelích a
navíc i o historii polických pivovarů, výrobcích kořalky a jejich výčepech. K prodeji
na IC za 150Kč.

NOVÉ MAPY

ZIMNÍ MAPA KLADSKÉHO POMEZÍ

BRANKA, o.p.s. vytvořila na zimní sezonu
nový propagační materiál – novou zimní
mapu 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 je i jednoduchý propagační letáček s
jízdním řádem na skibusy v Kladském
pomezí, které budou letošní sezonu vyjíždět každou sobotu do1.3.2014 na dvou
linkách: Náchod - Karlow a Náchod –
Odolov. Mapku si můžete zakoupit ve
všech Informačních centrech za symbolických 10 Kč. Více informací naleznete na:
ski.kladskepomezi.cz.

JESTŘEBÍ HORY

Mapa vydaná společností Shocart v měřítku 1:50 000 zobrazuje mikroregion Jestřebích hor spolu s turistickými zajímavostmi
v této oblasti. K prodeji na IC za 25Kč.

SLAVNÝ * HRNEČKY

Stále nabízíme k prodeji krásné keramické
hrnečky s motivem slavenských hřibů.
K prodeji na Informačním centru za 120Kč.

VOŇAVÁ MÝDLA
!OPĚT NA SKLADĚ!

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

BROUMOVSKO, POLICKO,
STÁRKOVSKO A TEPLICKO NA
HISTORICKÝCH
POHLEDNICÍCH
Další ze série stolních kalendářů
s historickými pohlednicemi. Nejen pro
sběratele! Poslední kusy na IC za 89Kč.

MEDOVINA

Je vyrobena z BIO bylinek (mateřídouška
obecná, lípa srdčitá, voňatka citrónová a bez
černý), hroznové šťávy a uchovává si
příznivé účinky medu. Neprošla varem a je
prakticky balená v nerozbitných plastových
lahvičkách, takže tento milý dárek v sobě
skrývá i praktické použití – je vhodný i díky
své velikosti (100ml)- třeba na túry nebo
lyže. Prodejní cena: 40Kč.
S

TEPLICKÉ SKÁLY

Nástěnný měsíční kalendář formátu A3
V prodeji za 130 Kč.

SLEVY KALENDÁŘE 2014:
POLICE NAD METUJÍ A OKOLÍ
ZA STARÝCH ČASŮ

OTEVÍRACÍ DOBA IC

Z pera grafika a kreslíře Petra Čuhaniče.
K prodeji na IC a v MPM za 75Kč.

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

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

Otevírací doba v ÚNORU:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30-12:00

KONTAKTY:
infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
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PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA POLICKU V ROCE 2014
NÁZEV

ORGANIZÁTOR

TERMÍN

Ples hasiči Pěkov
39. ples Suchodolských žen
Divadelní představení Manželské vraždění s Jaroslavem Duškem
Čaj o páté
Školení k novému občanskému zákoníku
Promítání na Ostaši (Jaroslav Čálek: Mons-Olympus)
Koncert skupiny SPLAV
Ples sportovců
KINO: Příběh kmotra
Středeční pohár v běhu na lyžích (klasicky) - náhrada za 08.01.
Přednáška Zdeněka Nývlta v rámci PUVČ - Jordánsko a Izrael
Ostrostřelecko-městský ples
Valentýnská dílna
Promítání na Ostaši (J. Marek a M. Švec - Z Letohradu na kole do Santiága)
Masky na karneval
Obecní bál
Zahrádkářský ples
Hasičský bál
Setkání na Hvězdě k připravované publikaci o Hlavňově
Hasičský ples v České Metuji
Dětský karneval
Mem. G. Lamky Bischofstein
KINO: Hořící keř
Středeční pohár (skiduatlon)
Promítání na Ostaši (Jindřich Blažek - Toulky po Francii)
Soutěž mladých SDH v uzlování
Hasičská soutěž v České Metuji
Večer plný Nepálu (promítání)
Promítání na Ostaši (Jiří Pášma - Bílé hřebeny Alp)

Sbor dobrovolných hasičů Pěkov
Suchý Důl
CKV Pellyho domy
CKV Pellyho domy
Město Police n. Met.
Ostaš
Ostaš
Machov
CKV Pellyho domy
TJ Spartak Police nad Metují
Město Police n. Met.
CKV Pellyho domy
Muzeum papírových modelů
Ostaš
Muzeum papírových modelů
Suchý Důl
Machov
Česká Metuje
Město Police n. Met. a osadní výbor Hlavňov
SDH Česká Metuje
CKV Pellyho domy
J. Pavelka
CKV Pellyho domy
TJ Spartak Police nad Metují
Ostaš
Česká Metuje
SDH Česká Metuje
Město Police n. Met.
Ostaš

1.2.2014
1.2.2014
3.2.2014
4.2.2014
6.2.2014
7.2.2014
8.2.2014
8.2.2014
10.2.2014
12.2.2014
12.2.2014
14.2.2014
14.2.2014
14.2.2014
15.2.2014
15.2.2014
15.2.2014
15.2.2014
15.2.2014
15.2.2014
16.2 2014
16.2.2014
18.2.2014
19.2 2014
21.2.2014
22.2.2014
22.2.2014
23.2.2014
28.2.2014

Římskokatolická farnost
Suchý Důl
Žďár n. Met.
Machov
Obec Česká Metuje
Obec Česká Metuje
Savage s. r. o.
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a p. N. Wintr
Polická univerzita volného času
CKV Pellyho domy
Muzeum papírových modelů
CKV Pellyho domy
Polická univerzita volného času
Muzeum papírových modelů
CKV Pellyho domy
Jůlinka ve spolupráci s Městem Police n. Met.
Machov
p. Jansa
Klub sběratelů Policka
AMK
Muzeum papírových modelů
SK Pedro

1.3.2014
1.3.2014
1.3.2014
1.3.2014
1.3.2014
2.3.2014
4.3.2014
4.3.2014
5.3.2014
6.3.2014
10. - 14.3.2014
11.3.2014
12.3.2014
16.3.2014
18.3.2014
20. - 23.3. 2014
22.3.2014
25.3.2014
29.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
3.14

MaMiNa
CKV Pellyho domy
CKV Pellyho domy
p. Kubín
CKV Pellyho domy
Město Police n. Met.
Muzeum papírových modelů
Muzeum papírových modelů
Město Police n. Met.
Savage s. r. o.
CKV Pellyho domy
Nízká Srbská

9. - 11.4.2014
10.4.2014
12.4.2014
12.4.2014
15.4.2014
17.4.2014
17. - 18.4.2014
22. - 30.4.2014
23.4.2014
25.4.2014
29.4.2014
30.4.2014

KHV metuje
Nízká Srbská
Machov
Římskokatolická farnost
Muzeum papírových modelů
CKV Pellyho domy
SK Fagone o. s.
CKV Pellyho domy
Klub přátel turistiky
Muzeum papírových modelů

3.5.2014
4.5.2014
8.5.2014
10. 5 2014
11.5.2014
15.5.2014
15. - 18. 5 2014
16.5.2013
17.5.2014
18.5.2014

Březen
Farní ples
Masopust
Babský ples - Žďár
Ples SDH Nízká Srbská v Machově
Maškarní ples v České Metuji
Dětský maškarní karneval v České Metuji
Divadelní představení: Mikulášovy patálie
Masopustní průvod po Machovské Lhotě + taneční rej v hospodě U Lidmanů
PUVČ: Dana Drábová - Jak to tedy vlastně je?
Čtvrteční tvoření: Polystyrenový patchwork
Týden s Herkulem
KINO: Sukničkáři (Donšajni)
PUVČ: Zdeněk Velebný - Heraldika
Workshop: náušnice z papíru
Barma - asijská kráska (promítání)
Jeden svět - filmový festival
Šibřinky - maškarní taneční zábava
Diašou (promítání)
Setkání sběratelů
Ples AMK
Otevřený ateliér: Mramorování papíru
Florbal turnaj mládeže

Duben
Velikonoční výstava - MaMiNa
Čtvrteční tvoření: Prostírání z dutinek
Velikonoční řemeslný trh na sále Pellyho domů
Velikonoční trh
KINO: Angelika
PUVČ: Stanislav Motl - Život investigativního novináře
Velikonoční dílny
Týden země
PUVČ: Marie Ulrichová-Hakenová - Dcera slavných rodičů
Koncert Szidi Tobias band
KINO: Colette
Pálení čarodějnic v Nízké Srbské

Květen
Sraz historických vozidel, Jarní jízda KHV Metuje
Soutěž mladých SDH v Nízké Srbské
Recesistický běh na lyžích "Struhadlo" + "Poslední mazání"
Pouť do Vambeřic
Workshop: Fleurogami
Čtvrteční tvoření: Kytičky z juty a látky
Mezinárodní závod koňských spřežení
Květinový taneční večer
Polický vandr
Otevřený ateliér: Papírové loutkové divadlo
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Noc kostelů
Běh sídlištěm
Den řemesel
Memoriál Josefa Hejnyše
Atlet + Polická stovka

Římskokatolická farnost
SSK Pedro
Jůlinka
Muzeum papírových modelů
SK Pedro

23.5.2014
24.5.2014
31.5 2014
31.5.2014
5.14

TJ Spartak Police nad Metují
Machov
PoKuS o. s.
CKV Pellyho domy
Machov
Redpoint Teplice nad Metují
Horolezecký klub Ostaš
DSO
Žďár n. Met.
Planeta Země
Suchý Důl
Machov
SK Pedro

4.6.2014
7.6.2014
7.6.2014
8.6.2014
14.6.2014
15.6.2014
20. - 21.6. 2014
21.6.2014
21.6.2014
23.6.2014
28.6.2014
28.6.2014
6.14

Velké Petrovice
TJ Spartak Police nad Metují

4. - 6.7.2014
12.7.2014

p. Bonaventurová
Machov
Město Police n. Met.
nejede se
Město Police n. Met.
Redpoint Teplice n/Met.

8.-10.8.2014
10.8.2014
16. -17. 8. 2014
nekoná se
23.8.2014
31.8.2014

Suchý Důl
TJ Spartak Police nad Metují
Machov
PoKuS o. s.
Redpoint Teplice nad Metují
Muzeum papírových modelů
TJ Spartak Police nad Metují
KHV metuje
PoKuS o. s.
Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
Suchý Důl
Machov
Machov
Suchý Důl
TJ Spartak Police nad Metují
SK Pedro
SK Pedro
SK Pedro

6.9.2014
6.9 2014
6.9.2014
6.9.2014
20.9.2014
21.9.2013
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27. - 29.9. 2014
27.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
29.9.2014
bude upřesněn dle Sudet
9.14
9.14
9.14

CKV Pellyho domy
BKLM
Machov
TJ Spartak Police nad Metují
CKV Pellyho domy
Klub sběratelů Policka
SK Pedro

říjen - listopad 2014
12.10.2014
13.10.2014
19.10.2014
21.10.2014
25.10.2014
10.14

TJ Spartak Police nad Metují
TJ Spartak Police nad Metují
p. Kubín
Muzeum papírových modelů
PoKuS o. s.
TJ Spartak Police nad Metují
Muzeum papírových modelů
Lyžařský oddíl TJ Spartak Police nad Metují
Suchý Důl
Město Police n. Met.
SK Pedro

1.11.2014
5.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
16.11.2014
?
29.11.2014
30.11.2014
11.14

Klub přátel turistiky
CKV Pellyho domy
p. Kubín
p. Kubín
Muzeum papírových modelů
Město Police n. Met.
Klub přátel turistiky
CKV Pellyho domy

5. - 7. 12. 2014
6.12.2014
6.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
23.12.2014
31.12.2014
12.14

Červen
Běh Od pípy k pípě
Taneční zábava Nanovor v Nízké Srbské
Moře v Polici
Dvořákův festival: Wihanovo kvarteto
Turistický pochod, nordic walking a cyklo v Machově
Sudety tour - silniční kola
O krále Ostaše
Běh z Police do Police
Svatojánský jarmark - Žďár
Planeta Země
Pouťová zábava
Tour de Torpedo - recesistický závod na kolech v Nízké Srbské
Plážový volejbal děti

Červenec
Pivní slavnosti Velké Petrovice
Běh na Hvězdu

Srpen
Police plná poezie
Mezinárodní MTB maraton Stolové hory v Machově
Polická pouť
Velká cena Police nad Metují
In-line bruslení v petrovických zatáčkách
Bufo-Cross

Září
Festival - Dunění rockových tamtamů
Běh Broumovskými Stěnami
Borský pohár ve skoku na lyžích a severské kombinaci žactva
Strašidelný klášter
Sudety – horská kola
Otevřený ateliér: Draci z papíru
Slunce kros (Bischofstein)
Sraz historických vozidel, Podzimní jízda KHV Metuje
Garden party
Suchodolské posvícení
Suchodolské posvícení - Hasičská soutež, posvícenská zábava
Běh na Hejšovinu
Běh na Hejšovinu - závod Českého poháru v běhu do vrchu z Machova
Suchodolské posvícení - tradiční průvod
Okolo Ostaše - Memoriál Mirka Hejnyše
Míčový desetiboj
Pivní triatlon
Pláž - Pohár plný písku

Říjen
Polické divadelní hry
Borský kros
44. ročník Borského krosu v Machově
41. ročník běhu Okolo Ostaše
Keňa a Uganda (promítání MOTANI)
Setkání sběratelů
Florbalový turnaj dětí

Listopad
Adrkros
Středeční pohár Machov – Bor
Martinský trh
Otevřený ateliér: Lampiony
Lampionový průvod
Středeční pohár Police (od hřbitova) – Hvězda
Otevřený ateliér: Tea bag folding
Lyžařský ples
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem
První adventní neděle
Turnaj mistříčků

Prosinec
Zimní táboření na Hvězdě
Mikulášský řemeslný trh
Vánoční trhy
Vánoční trhy
Otevřený ateliér: Quilling z papíru
Předvánoční vytrubování
Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále
Vánoční koncert Václava Hybše

Každé pondělí a středu se v Muzeu koná Modelářský kroužek (první pondělí v měsíci vstup zdarma)
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kladen na individuální rozvíjení tvořivosti každého účastníka kroužku a na cvičení
nejen jemné motoriky, ale především trpělivosti dítěte. Jednotlivý vstup 20,-Kč.

PONDĚLÍ VSTUP DO
MUZEA ZDARMA
pondělí
3. února
od 9 hodin

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
pondělí od 14:30 – 16:00,
středa od 14:00 – 15:30
Kroužek je určen všem dětem, kteří
mají chuť tvořit z papíru. Origami, papírové
modelářství a kreativní tvorba. Důraz bude

Nový rok s hudbou

Dobu adventu nám zkrášlily koncerty
ZUŠ Police nad Metují v Pellyho domech a v
Kolárově divadle. Koncerty Polického chrámového sboru v kapli na Hvězdě a v sále
Pelly domů. Samotné Vánoce pak chrámové
sbory našich kostelů tradičními Vánočními
mšemi.

Stalo se již několikaletou tradicí, první lednová neděle v Polici nad Metují patří
hudbě. Ať orchestry ZUŠ nebo PSO (Police
Symphony Orchestra) vítají příchod nového
roku a zdraví tak své občany – posluchače.
Nejinak tomu bylo i letos. Zcela vyprodané hlediště Kolárova divadla dýchalo slavnostní radostnou atmosférou Novoročního
koncertu PSO a jeho hosta Ondřeje Rumla.
Dopředu vyprodané lístky, už během vánočních svátků, hovoří samy za sebe. Lidé
se rádi obdarovávají. V mnoha rodinách tak
pod stromečkem čekaly lístky do divadla v
Polici i v Náchodě. 16 různorodých skladeb
programu bylo výzvou pro mladé muzikanty a zpěváky. Pod dirigentskou taktovkou
pánů Miroslava Srny a Jakuba Šarouna se
dařilo na výtečnou. Dny příprav přinesly
své ovoce. Zrodily se úsměvy, radost a spo-
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Muzeum
papírových modelů má v tento
den otevřeno od
9 do 17 hodin.
Vstup zdarma.
Nevztahuje se
na programy a
objednané skupiny.

kojenost na tvářích i v srdcích posluchačů.
Ve stoje děkovali našim muzikantům u nás
v Polici i v honosném prostředí Divadla Dr.
Josefa Čížka v Náchodě. Petr Janda, host
náchodského koncertu, projevil radost a
uznání hráčům, kteří jej doprovázeli. Přej-

VALENTÝNSKÁ DÍLNA
pátek 14. února od 15 hodin

OZDOBNÉ KRABIČKY NA BOMBÓNY
Vstup: děti do 6 let zdarma, ostatní 30,-Kč

MASKY NA KARNEVAL

sobota 15. února od 14 hodin
Přijďte si vytvořit svou vlastní originální masku na karneval v Pellyho domech.
Vstup: děti do 6 let 20,- Kč, ostatní 35,-Kč

Muzeum papírových modelů nabízí
aktivní zapojení dobrovolníků v oblasti
kultury, muzejní pedagogiky a badatelské práce. Podrobné informace na webu
www.mpmpm.cz
Muzeum papírových modelů
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují
Email: info@mpmpm.cz
Mobil: (+420) 777 828 657
M. Váňová

me všem muzikantům i nadále takové nasazení a přijmutí, jaké se jim dostává.
Petře Soukupové hodně sil, tvůrčího elánu, především však muzikantského štěstí.
„Hrejte a zpívejte, nechť je hezky na světě“.

Ludmila Jirásková

Diašou 2014

Čas děsně letí. Je to už 14 let, co jsem poprvé realizoval myšlenku promítání více autorů za jediný večer a k tomu pouze doprovod muziky. Nápad se ujal a za uplynulých
šest produkcí jsme měli nejen vždy pěkně
„plný stánek“, ale hlavně jsme mohli shlédnout celou řadu zajímavých fotografických
pohledů a záběrů. Kromě řady profesionálů se v každém ročníku představí se svými
příspěvky i ti, kteří prostě fotí rádi a najdou
odvahu představit veřejně svůj pohled na
svět kolem nás. Nejinak tomu bude i letos.
Věřím, že se máme všichni na co těšit.
Zatímco poslední ročník byl postaven
pouze na místních autorech, v letošním
roce se k nim přidají i „přespolní“. A tak
mohu již dnes slíbit, že se podíváme nejen
na Aljašku, ale také potouláme po krásách
naší vlasti, že opět uvidíme zajímavé pohle-

dy stálic této akce – Ctibora Košťála, že se
po letech představí Petr Hlubuček, že před
odjezdem na letošní Dakar dostal za úkol
hodně fotit v Jižní Americe Jarda Beran, že
nás svým příspěvkem jistě překvapí a hlavně potěší Jan Tleskač, že vyrazíme na chlupatý lyže s Jirkou Pášmou, že se představí
dva zcela noví autoři /Božena Vrabcová a
Jindřich Blažek/ a hlavně – že společně prožijeme téměř dvě hodiny pohody …
A to není málo.
Když jsem před dvěma lety, v upoutávce
na poslední ročník psal, ať vynecháte třináctistý díl „Růžové ordinace“, netušil jsem,
že i letos budu mít v úterní večer stejnou
konkurenci při volbě vašeho večerního programu. A tak mohu slíbit jediné : zatímco
v seriálu se vše zajímavé / je li tam vůbec
něco takového / již stalo a další zlom na-

stane až na podzim – a to až příštího roku
– v úterý 25. března 2014 prožijete v Kolárově divadle určitě zajímavější večer. Jsem
o tom pevně přesvědčen a rád bych vám to
dokázal.
Přijďte pobejt a uvidíte, že záběry podložené dobrou fotkou za doprovodu pohodové muziky dokáží vyprávět opravdové
příběhy.
Dovolte mi tedy , abych vás pozval, nejen
jménem svým , ale jménem všech letošních
autorů, na večer plný překvapení.
Pevně věřím, že si to všichni společně
pěkně užijeme.

Petr Jansa

DIAŠOU 2014 - KOLÁROVO
DIVADLO V POLICI NAD METUJÍ
25. BŘEZNA 2014 – 19:00
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Plesová sezona 2014
v České Metuji
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uzlování.
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Josef Rotter, místostarosta
obce Česká Metuje

Římskokatolická farnost Police nad Metují
vás srdečně zve na 4. farní ples, který
se koná dne 1. března 2013 od 20.00 hod.
v sále Pellyho domů v Polici nad Metují,
k tanci hraje hudební skupina EMMA,
vstupné 50,- Kč
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Koncert k narozeninám Petra Spáleného

PETR SPÁLENÝ
a MILUŠE VOBORNÍKOVÁ
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Police n. M., Hronov, Tipsport Hronov. Prodej zahájen od 1. 2. 2014.
• Bohatá tombola
• Společenský oděv nutný

pod patronací PRIKNER - tepelné zpracování kovů,s.r.o.

• Předprodej vstupenek:
v prodejně EDA Broumov (Dárky-květiny),
tel.: 491 523 768, 605 286 491

PLES 2014-plakat_A6.indd 1

Rezervace vstupenek na telefonu 731 579 373.
E-mail: m.lokvenc@centrum.cz
Více informací na www.ceskekoncerty.cz

10.01.14 14:18
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Znáte velikány světové lékařské vědy? (1. část)
AVICENNA – KNÍŽE LÉKAŘŮ I FILOZOFŮ

Avicenna neboli Ibn Síná, celým jménem Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh
ibn Síná (asi 980–1037) byl středověký
perský učenec, u něhož výčet vědních
oborů, které ovlivňoval překoná i délku
jeho arabského jména (lékařství, filozofie, politika, přírodní vědy), ale byl také
hudebníkem, spisovatelem a básníkem.
Je považován za „otce moderní medicíny“ a za jednu z nejvýznamnějších postav
arabské středověké filozofie.
Ibn Síná se narodil roku 980 v městě

Afšana u Buchary v tehdejší Persii (nyní
Uzbekistán). Jeho otec byl výběrčím daní
a opatřil synovi již v útlém dětství schopného učitele z význačných osobností,
které se setkávaly v jeho domě. Mladý
Husajn studoval v Buchaře a dalších perských městech (která tehdy poskytovala
vzdělání i mnohým Evropanům). Studoval zejména logiku a metafyziku a ve
studiu různých oborů včetně medicíny
pokračoval i jako samouk.
Četl většinu významných antických
děl. Věnoval se však hlavně studiu medicíny, teoreticky vycházel z Hippokrata, Aristotela a Galéna. Byl velmi pilný a
podle svého vlastního životopisu již jako
desetiletý znal zpaměti korán i řadu dalších knih. Pokud nevykonával lékařskou
praxi, věnoval celý den studiu, které přerušoval jen po čas modlitby. Rovněž v
noci četl a psal a kdykoli jej zmáhal spánek, posilňoval se vínem. Až do 18 let žil
v ústraní, ač již tehdy měl znamenitou
pověst lékaře.
Jeho postavení změnilo onemocnění
syna bucharského vládce. Ibn Síná prince v krátké době vyléčil a stal se dvorním
lékařem a vládcovým osobním přítelem.
Tím mu byla zpřístupněna bohatá královská knihovna s jedinečnými rukopisy
a opisy děl ze všech tehdy pěstovaných
vědních oborů - např. s překlady antických klasických filosofů, např Platóna a
Aristotela nebo předních lékařů.

Po smrti svého otce Avicenna opustil
královský dvůr a začal vést dobrodružný život, cestoval různými městy a živil
se jako lékař a správce. Vždy kolem sebe
soustředil řadu studentů, s nimiž vedl
filozofické a vědecké diskuse.V dalším
období svého života přišel do severoíránského Hamadánu, kde se usadil a působil
jako lékař královského dvora.
Avicenna byl autorem děl o fyzice,
matematice, metafyzice a astronomii,
nejvíce však o medicíně a filozofii. V Hamadánu sepsal dvě svoje nejvýznamnější knihy, a to persky psanou Dánešnáme
(Kniha o vědě), která je vědeckou encyklopedií zabývající se logikou, přírodními
vědami, psychologií, geometrií, astronomií, aritmetikou a hudbou, a arabsky sepsaný Kánún (Kánon medicíny), který byl
vrcholem lékařského vědění 10. století
a stal se nejdůležitějším lékařským pramenem středověku. Kniha vznikla kolem
roku 1030, od 13. století byla známa v latinském překladu po celé Evropě.
Avicenna jako první popsal příznaky zápalu mozkových blan, pohrudnice,
mozkové mrtvice. Léčil řadu sultánů,
zajímavé je, že pozlacoval a postříbřoval
své pilulky, aby byly příjemné pro oko.
Byl nazýván knížetem lékařů a knížetem
filozofů. Zemřel v Hamadánu v roce 1037,
kde je i pochován. Jeho učebnice lékařské
vědy a poznatky se vyučovaly v arabském
světě až do 20. st.

KDO BYLI SVATÍ
CYRIL A METODĚJ

Bohu. Je nanejvýš pravděpodobné, že velký
podíl na odklonu bratrské dvojice od státní
služby a veškerého světského života a jejich
následném útěku do klidného klášterního
prostředí měly drsné politické praktiky a v
tuto hektickou dobu silné politicko-náboženské střety.
Kolem r. 860 je byzantský císař Michael III. vyslal k Černému moři, aby hlásali
křesťanství mezi Slovany. Oba muži nalezli na své misijní cestě k Chazarům ostatky
papeže Klimenta I. a dospěli k přesvědčení,
že šíření evangelia v místním jazyce bude
úspěšnější než v latině nebo v řečtině.
Na žádost knížete Rostislava, který vládl Velkomoravské říši (846 – 869) a který
se chtěl přiklonit k východní církvi, byli
oba učenci vysláni v roce 863 byzantským
císařem Michalem III. na Velkou Moravu.
Rostislav žádal o vzdělané kněze, kteří by
na Moravě kázali křesťanství srozumitelným jazykem. Chtěl tak zamezit útokům
z německé strany, zdůvodňovaným šířením

Světci k nám hovoří …
Sv. Cyril a Metoděj

Obraz polského malíře Jana Matejky z roku 1885
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Oba světci jsou nazýváni „apoštoly Slovanů“, patří mezi nejvýznamnější světce misionáře v dějinách křesťanství.
Bratři Cyril a Metoděj se narodili v severořecké Soluni, kde žili i Slované, Metoděj
v roce 815, Cyril na zlomu let 826/7. Měli
ještě dalších pět sourozenců, o nichž se
nedochovaly žádné zprávy. Bratři pocházeli z aristokratické rodiny, otec byl vysoce
postavený státní úředník byzantské říše.
Starší Metoděj, rodným jménem snad Michal, byl úředníkem státní správy na území
obydlené Slovany, kolem r. 840 se ale stal
mnichem a přijal jméno Metoděj. Cyril, původním jménem Konstantin, byl vychován v
Konstantinopoli, kde působil v diplomatických službách.
Bratři dosáhli vysokého vzdělání, jež
jim otevřelo cestu ke slibné světské kariéře. Tu však oba opustili a oddali se službě

Připravil František Janeček

křesťanství. Učenci nepřišli s prázdnou,
kromě své učenosti přinesli i knihy (včetně
části bible) přeložené do slovanského jazyka, kterým se mluvilo v okolí Soluně, a také
ostatky svatého Klimenta. Jazyk, jímž šířili
na Moravě křesťanství a který také užívali
při bohoslužbách, známe jako staroslovenštinu. Její písmo, tzv. hlaholici, vytvořil Cyril (roku 885) podle malých písmen řecké
abecedy. S Cyrilem a Metodějem jsou také
spjaté nejstarší písemné památky na našem
území.
Bohoslužby ve staroslovenštině byly trnem v oku německým kněžím, kteří měli do
té doby křesťanství na Velké Moravě ve své
moci. Soluňští misionáři se proto roku 868
vypravili do Říma, aby papež jejich pozici
potvrdil, a vzali s sebou i Klimentovy ostatky. Bylo to moudré rozhodnutí. Papež nejen
potvrdil vykonávání obřadů ve staroslovenštině, ale rozhodl se Metoděje jmenovat
moravsko-panonským arcibiskupem, tedy
nejvyšším představitelem církve v těchto
zemích. Mladší z bratrů, Cyril, který churavěl, již zůstal v Římě, kde vstoupil do kláštera. Ve věku 42 let zemřel (14. února 869)
a byl pohřben v bazilice svatého Klimenta
v Římě.
Metoděj se přes Panonii vrátil na Moravu a pokračoval se svými žáky v šíření
křesťanství. Tam se za ním na přelomu 70.
a 80. let vypravili i prarodiče svatého Vác-

lava, český kníže Bořivoj a jeho manželka
kněžna Ludmila, aby přijali křest. A křtil je
pravděpodobně sám Metoděj. 6.dubna 885
Metoděj zemřel a byl pohřben v katedrálním chrámu Panny Marie na Velehradě, jeho
hrob nebyl dosud lokalizován. Brzy po jeho
smrti byli jeho žáci z Velké Moravy vypuzeni, odešli do Bulharska a Rostislavův dědic
Svatopluk bohoslužby v jazyce slovanském
zakázal.

KULT A SVÁTEK
SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ

Úcta sv. Cyrila a Metoděje se šířila z jihovýchodní Evropy postupně do celé církve.
Již od 10. století byli uctíváni jako národní
světci v Bulharsku, na Moravě i v Čechách.
Středem úcty obou světců se stal moravský
cisterciácký klášter na Velehradě, založený
roku 1205. Oficiální svatořečení slovanských apoštolů a rozšíření úcty na celou církev je poměrně mladého data, za svaté byli
prohlášeni až v roce 1880. O sto let později
v roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy
s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu
bojovali za jednotu církve východní se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy.
Za památné dny obou misionářů kromě
14. února (památka zesnutí Cyrila) platí
také 5. a 7. červenec a ve východních círk-

vích 11. květen (podle pravoslavného církevního kalendária, tj. 24. května dle současného občanského kalendáře) – příchod
svatých soluňských bratří z Byzance na Velkou Moravu roku 863.
V České republice je slavena slavnost
patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
5. července. Tento den se stal i naším státním svátkem.

ATRIBUTY

Cyril a Metoděj jsou zobrazováni většinou společně. Sv. Cyril jako řeholník s knihou Písma svatého, které přeložil, někdy s
andělem a s obrácenými pohany u svých nohou, nebo jak přináší ostatky sv. Klimenta.
Sv. Metoděj bývá zase oděn jako arcibiskup
a jeho atributem je deska s obrazem Posledního soudu a berla v podobě T nebo ukončená křížem.

Literatura:

• BUBEN, Milan M.; KUČERA, Rudolf; KUKLA,

Otakar A.. Svatí spojují národy : portréty
evropských světců. 2. rozš. vyd. Praha :
Panevropa, 1995
• SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael.
Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří :
Karmelitánské nakladatelství, 1997
• Kniha svatých. Ilustrovaná encyklopedie den
po dni. Praha: nakladatelství Svojtka & Co., s.
r. o., 2011

František Janeček

Od denárů a grošů po českou korunu

Historie a současnost českého mincovnictví
Víte, že ….

Pražský groš

První české mince byly vyraženy za Boleslava I. koncem X.
století v Praze. Šlo hlavně o stříbrný denár. Boleslavův denár

V XVI. století vystoupily na historickou scénu tolary, které se
razily třeba v Jáchymově s jeho
bohatými nalezišti stříbra.
Šlikovský dvoutolar

Československá pětikorun

Kutná Hora, stříbrný groš
Václava II.
Pražský groš Jiřího z Poděbrad
Kremnice, niklová 5koruna
r. 1937

Praha, stříbrný denár
Boleslava I.
Další slavná kapitola výroby kovových platidel se psala v Kutné
Hoře začátkem XIV. století. Zrodil se pražský groš. Ten byl považován za „věčnou“ minci a razil se několik století, například i
za Karla IV.

Jáchymov, stříbrný 2tolar
Štěpána Šlika a jeho bratří

Kutná Hora, stříbrný pražský
groš Jiřího z Poděbrad

Ražba mincí byla v Čechách
ukončena v roce 1856.
Po vzniku společného státu Čechů a Slováků se československé mince razily ve slovenské
Kremnici.

Po zániku federace v roce 1993
byla založena česká mincovna.
Sídlí v Jablonci. Vyrábějí se v ní
nynější platné mince v hodnotě
1, 2, 5, 10, 20 a 50 korun, stejně
jako různé medaile a pamětní
mince, částečně i ve spolupráci
s Českou národní bankou.
Národní numismatické centrum
sídlí v budově České národní
banky v samotném srdci Prahy.

Vybral F. Janeček
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Z polické mateřinky…
…Vám dnes chceme přiblížit osobnost
učitelek a učitelů v mateřských školách.
Řada rodičů – a to je velmi správné – se
živě zajímá o to, kdo bude jejich děti vychovávat a vzdělávat během doby, po
kterou jejich dítě navštěvuje mateřskou
školu. Pravda, jsou i tací rodiče, kteří
nevěří nikomu a ničemu a raději si své
děti vzdělávají sami, doma, celých 15 let,
dokud jejich děti tímto způsobem „neabsolvují“ učivo základních škol – i takovou možnost vzdělávání naše zákony
připouští. My Vám však dnes přiblížíme
profesi těch, kteří Vaše děti vzdělávají a
vychovávají v běžných podmínkách.
Základním a samozřejmým předpokladem je kvalifikace daná Školským
zákonem, což je ukončené studium předškolní pedagogiky nebo speciální pedagogiky. Toto vzdělání však v žádném
případě učitelkám a učitelům mateřské
školy nezaručuje, že budou těmi nejlepšími, nejmoudřejšími, nejvzdělanějšími a
nejžádanějšími osobami ve svém oboru.
Učitel(ka) mateřské školy totiž musí být
křížencem ještě mnoha dalších profesí:
1) Náhradní maminka (tatínek):
pro děti, které jsou na péči rodičů
fixované a nástup do mateřské školy
je pro ně obrovská změna a někdy
i ztráta jistoty. Pro tyto děti musí
být učitel(ka) vždy připraven(a)
pomazlit se, pofoukat bolístku,
pohladit a utřít slzičky. Někdy je tato
role i docela fyzicky náročná – zkuste
si obejmout a pohladit najednou
25 dětí, protože když chce jeden,
vždycky chtějí většinou všichni.
2) Akční hrdina: Pro děti, které o nějaké
muchlání a crcání zrovna dvakrát
nestojí, musí být správný pedagog
připraven zaujmout roli správného,
samozřejmě kladného, akčního
hrdiny, něco ve smyslu Želváků Ninja,
bojovnice Xeny a statečného Hercula.
Musí být schopen okamžitě vyřešit
nenadálou situaci rychle, akčně a
jednou provždy!
3) Poloviční zdravotník: Ne všechny
děti přijdou ráno do mateřské školy
ve výtečné kondici – nemluvě o
rýmě a kašli, které se pro dětské
kolektivy stávají pomalu normou. U
dětí může během dne propuknout
závažnější onemocnění a správný
pedagog musí být schopen okamžitě
odhadnout situaci a začít ji řešit –
informuje rodiče, kteří jsou povinni
si nemocné dítě co nejrychleji
z kolektivu vyzvednout. Zvláštní
skupinu tvoří rodiče, kteří o
zdravotním stavu svého dítěte vědí,
ale situaci nechtějí řešit, dokud dítko
není na kolenou, takže mu dají lék
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na teplotu, sirup na kašel a kapky do
nosu, popřípadě lék proti průjmu – a
šup do školky! Bystrozraký pedagog
samozřejmě podfuk zakrátko odhalí
a volá rodičům – reakce bývají
někdy více než úsměvné: „Ale ráno
našemu punťovi vůbec nic nebylo,
překypoval zdravím, to je divné…“
nebo „No jo, snad to nebude tak zlé,
já jsem v práci a nadělávat si nic
nebudu, tak mi ho tam schovejte do
16.00!“ nebo dokonce větší kalibr
,,Ale vy nejste doktor, jak můžete
tvrdit, že je moje děťátko nemocné, já
budu rozhodovat o tom, kdy zůstanu
s dítětem doma a kdy ne!“ V takových
případech kompetence pedagogů
přerůstají do profese:
4) Poloviční psycholog: Na zvládnutí
takových situací musíte vědět dost
o duševních procesech člověka,
protože pochopit takový přístup
dá někdy dost zabrat. Pro ilustraci:
Maminka
nebyla
spokojena
s programem ve školce, protože
tradice a zvyky našich předků
neuznává a připadají jí omezující
temperament jejího dítěte. (Jednalo
se o naprosto nekonfliktní adventní
zvyky). Maminka se zlobila na paní
učitelku, která v klidu oponovala,
že o programu maminka věděla
v dostatečném časovém předstihu a
měla možnost si dítě v tento určitý
den odhlásit a nechat doma. ,,To jo,
já s ním budu doma, abyste mohli
vymýšlet takový bejkárny!“ Co na to
říct?
hlídač,
nejlépe
5) Správný
s atletickou průpravou na krátké
tratě: Některé děti jsou samostatné,
své problémy si řeší samy a pokud
usoudí, že pro dnešek už pobytu ve
školce bylo dosti, nastartují jako
raketa a bič a pryč. Utíkají a moc se
diví, že pan učitel nebo paní učitelka
startují také, uprchlíka chytnou a
vysvětlují, že pro odchod ještě není
ten správný čas. Některým dětem
takové vysvětlení ale nestačí a pak
je nutné všechny únikové prostory
ve školce zavírat, protože 1 pedagog
28 dětí prostě najednou nepochytá.
Musí být ale stále ve střehu a vždy
připraven!
nutriční
poradce:
6) Poloviční
Správný pedagog musí vědět i dost o
správné stravě pro věkovou kategorii,
ve které se pohybuje, a v případě
potřeby zasáhnout – pro některé
děti je běžné ochutnat polystyrenové
figurky ze stavebnice, papírový dílek
puzzle, čokoládovou figurku i se
staniolem, korálky, barvičky nebo
dokonce i lepidlo! Mateřská škola
samozřejmě s těmito gurmány počítá
a všechny materiály, se kterými ve
školce přijdou děti do styku, pořizuje
v jedlé verzi.

7) Učitel – úředník: Každý učitel je
povinen denně se připravit na práci
s dětmi, to znamená: připravit si
písemnou přípravu nabízených
činností, které s dětmi bude dělat
a to vše v souladu s Rámcovým
programem
pro
vzdělávacím
MŠ s přihlédnutím k věkovým a
individuálním zvláštnostem jednotlivce
i celé skupiny. Jak bylo výše uvedeno, je
prostředníkem komunikace s rodinou.
Další písemnou dokumentací, kterou
vede, je třídní kniha, kniha docházek,
portfolia dětí a ostatní dokumentace,
která souvisí s chodem celé třídy
a školy. Každý pedagog má nad
rámec svých povinností další úkoly,
zadané ředitelkou – např. vedení
evidence
učebních
pomůcek,
knihovny, propagace činnosti MŠ
na veřejnosti, kontrolu příruční
lékárničky, 1x za 2 měsíce se účastní
pedagogických porad, na které je
povinen se připravit dle plánu, který
určí ředitelka a následně plní úkoly,
vyplývající z této porady. Je povinen
vypracovávat dokumentaci pro další
partnery jako je PPP, SPC apod. Sami
vidíte, že kancelářská průprava též
není k zahození.
8) Učitel – student: Každý učitel je
povinen sledovat trendy předškolní
výchovy , vzdělávat se samostudiem
doma anebo má možnost navštěvovat
různé kurzy a přednášky, které
nabízí Školské vzdělávací zařízení
pro učitele. Jednoduše je povinen
si každý rok vypracovat svůj
individuální vzdělávací plán, který
schvaluje ředitelka školy v souladu
s potřebami školy.
Kromě výše uvedených profesí musí
samozřejmě správný pedagog umět ještě
spoustu jiných věcí a „fušovat“ do jiných
profesí, jejich výčet je ale nad prostorové
možnosti našeho příspěvku. V každém
případě ale musí pedagog mateřské školy mít děti rád, umět je pochopit a porozumět jim a brát je jako osobnost, ne jako
dospělého v miniaturním vydání. Od rodičů čeká spolupráci, porozumění, toleranci
a podporu, protože i rodiče a pan učitel a
paní učitelky musí táhnout za jeden provaz, aby bylo dítě v mateřské škole spokojené a šťastné a ne jen „odložené“ po dobu,
kdy jsou rodiče v práci. Jistě, někteří rodiče považují školku za hlídací zařízení, kam
lze odložit dítě kdykoli a jakkoli, ale takhle
to zkrátka nefunguje ( k tomuto hlídacímu
účelu budou sloužit tzv. dětské skupiny,
které podporuje MPSV ) . My ale víme, že
většině rodičů jde o správnou věc stejně
jako nám a pak je oboustranná spolupráce
jednou velkou radostí.
Mějte se hezky a za měsíc nashledanou!
Vaše paní učitelky a pan učitel
MŠ na sídlišti

Polická univerzita
volného času

XIV. ročník – jaro 2014
22. 1. - Simona Adamcová
VČELAŘSTVÍ
12. 2. - Zdeněk Nývlt
JORDÁNSKO A IZRAEL
5. 3. - Dana Drábová
JAK TO TEDY VLASTNĚ JE?
12. 3. - Zdeněk Velebný
HERALDIKA
17.4. - Stanislav Motl
ŽIVOT INVESTIGATIVNÍHO
NOVINÁŘE
(čtvrtek!!!)
23. 4. - Marie Ulrichová – Hakenová
DCERA SLAVNÝCH RODIČŮ

Školné 200 Kč na semestr. Jednotlivá
přednášková odpoledne 60 Kč.
Všechna přednášková odpoledne se
uskutečňují od 14. 30 hodin na sále Pellyho
domů. Těšíme se na řádně přihlášené studenty i na příchozí k jednotlivým přednáškám.
Součástí semestru bude také výlet, na
kterém se domluvíme v průběhu semestru
Pro řádně přihlášené členy je místo na výletě přednostní a finančně zvýhodněné.
S lektory jsou přednášky vždy včas domluvené. S ohledem na jejich vytíženost se
může stát, že bude nutná změna přednášejícího. Ta je tedy pořadatelem vyhrazena.
Děkujeme za pochopení a těšíme se i na
nově příchozí.
Ida Jenková

Školní ples

Jak probíhají přípravy studentského
plesu Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí? Už od začátku školního roku se schází „plesový výbor“ složený ze zástupců maturitních a závěrečných
tříd. A začnou dlouhé diskuse o nových
nápadech, přesvědčování, hádky i hledání
kompromisů. Přemýšlí se o výzdobě, hudbě, moderátorech, tombole, předtančení,
vystoupeních a slavnostních nástupech jednotlivých tříd. Vždyť takový ples je jednou
za život! A proto musí být krásný, originální,
nezapomenutelný!
Přípravy dávají opravdu zabrat. Třídy
se musí shodnout na návrhu plakátu,
pozvánek i vstupenek. Toto všechno si již
tradičně vytvářejí studenti z Velkého Poříčí
sami. S blížícím se termínem plesu nabírají
přípravné činnosti na obrátkách. Horečně
se dokončují především v posledním týdnu před plesem. V tělocvičně není téměř
volná chvilka, kdy zrovna třídy nenacvičují
nástupy, školními chodbami zní slavnostní
fanfáry i tvrdý rock. Teď ještě honem sehnat
krásné šaty, oblek, vymyslet účes…
A už je ten slavný den tady! 20. prosinec 2013. Pro někoho obyčejný den, ale
pro absolventy maturitních a učňovských
oborů den velký a výjimečný. Nechme o

Unie rodičů při Základní a mateřské
škole v Polici nad Metují

má dlouhou a věříme, že i smysluplnou
tradici s jediným posláním. Pomáhat škole.
Dětem, učitelům, vychovatelům. Především
finančně přilepšovat na aktivity, které zatěžují rodinné peněženky.
Peníze získáváme především z našich
tradičních akcí – Plesu Unie rodičů a Burzy
sportovního oblečení a potřeb.
V roce 2012 se na burze vydělalo
21 662,- Kč a letos dokonce 25 213,- Kč. Ze
vstupného na ples jsme v loňském roce získali 7 tisíc korun, letos o 2,5 tis. Kč méně.

Z peněz, ke kterým musíme přičíst i poplatky za žáky na školní rok – letos 41 300
Kč – se hradí knihy pro 1. ročník, exkurze,
pobyt v přírodě, příspěvky na školní výlety,
lyžařský výcvik, doprava na plavání a další.

Pří dotazníkovém šetření jste mnozí
nabízeli svoji pomoc. Budeme rádi, když
se k nám, hrstce rodičů pracujících v Unii,
přidáte.

Iveta Tautzová a Jaroslav Matěna

Oznámení uchazečům o studium

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se konají
27. 2. 2014 a 5. 3. 2014
V tyto dny v době od 14.00 do 16.00 si můžete v budově Gymnázia v Broumově vyzkoušet, jak budou vypadat přijímací zkoušky do čtyřletého i do osmiletého
gymnázia. Učitelé gymnázia s vámi formou příkladů proberou nejdůležitější části učební látky základní školy, kterou byste měli k přijímacím zkouškám ovládat.
Zkusíte si také cvičné testy z obecných studijních předpokladů. Zjistíte tak, co
byste se případně měli k přijímacím zkouškám ještě doučit, a u skutečné přijímací zkoušky budete mnohem klidnější.

něm promluvit budoucí maturantku Lucii
Zelenou ze třídy 4. PD, obor Propagační
design: „Po velkých a náročných přípravách
bylo vše připraveno na slavnostní zahájení
studentského plesu v nádherných sálech
náchodského Městského divadla Dr. Josefa
Čížka. Ples začínal ve 20 hodin, ale nás absolventy čekalo společné focení, takže jsme
na rozdíl od vyučovacích hodin tentokrát
dorazili se značným předstihem. Přece bychom nemohli zmeškat záznam našich rozzářených úsměvů, které s blížící se maturitou pomalu mizí. Potom se už začali scházet
rodiče, babičky, dědečkové a další naši pří-

Karel Výravský, ředitel školy

buzní, kteří se usadili v sále a s nadšením
očekávali následný program. V „živém vysílání“ se nejprve přestavily učební obory
Kadeřnice, Aranžér a Tiskař na polygrafických strojích, které předvedly svůj nástup
na parket. Poté proběhla jejich cechovní
přísaha a slavnostní šerpování. Zpestřením
našeho plesu bylo předvedení společenských tanců. Ve 21.30 nastal pro maturitní
třídy důležitý okamžik. Představení našich
tanečních a hereckých schopností proběhlo
úspěšně a samozřejmě s úsměvem. Mohli
jsme tedy také přejít k nástupu a šerpování. Každý z nás s napětím očekával, až zazní
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jeho jméno, aby mohl vykročit vpřed a vychutnat si ten krátký okamžik, který patřil
právě jemu. A tak se z nás stali oficiální maturanti! Po slavnostním přípitku a proslovu
už nezbývalo nic jiného, než přejít k volné
zábavě. O hudbu se postarala kapela Proradost. Každý tak měl možnost zatančit si
jak na „ploužákové“, tak i na rockové melodie. Jako zakončení měli příbuzní možnost
zhlédnout půlnoční překvapení v podání
maturitních oborů a následné šlapání šerp.
Dále už pokračovala volná zábava až do
ranních hodin. Myslím, že si všichni zúčastnění ples užili. Teď už zbývá jen maličkost

zvládli na jedničku, jak nás ujistila halasná
odezva publika. Následovalo šerpování.
Musím říci, že kráčet pro šerpu deštěm
lesklých penízků za zvučného aplausu, je
vskutku luxusní zážitek. Ačkoli nejsem
maestro valčíku ani tanga, ale pouze pasivní
divák, můj obdiv patřil vystupujícím párům,
sestávajícím mimo jiné také z absolventů
naší školy. Konečně následoval projev a poděkování rodičům a pedagogickému sboru,
který si dovolila přednést moje maličkost
společně s půvabnou spolužačkou ze třídy
4. PD. Důstojnou tečkou oficiální části plesu
byla závěrečná řeč pana ředitele Mgr. Ru-

- úspěšné složení naší zkoušky dospělosti!“
A jak prožívali svůj ples žáci dalších maturitních oborů Tiskař na polygrafických
strojích a Reprodukční grafik pro média?
Dejme slovo Vilému Přikrylovi ze třídy 4.
TG: „Od rána jsme se cítili jako na trní. Po
generálce, která nás přesvědčila o tom, že
nic není nacvičeno podle našich představ,
se do většiny z nás opřel stres plnou silou.
Začali jsme jej ze sebe setřásat až večer a
v průběhu noci za pomoci osvědčených prostředků k tomu určených. Úderem 20. hodiny se historický sál hotelu Beránek počal
zaplňovat rodiči, příbuznými, známými a
známými známých… Slavnostně vyzdobené
prostory spolu s elegantně oblečenými hosty a živou kapelou na nás zapůsobily famózně. Přemohli jsme trému a předtančení

dolfa Volhejna. Tím byla odstartována volná
zábava a nespoutané veselí. Již za okamžik
jsme společně se spolužáky zběsile zašlapávali šerpy. Pořád se něco dělo. Sotva se rozprodaly lístky do tomboly, byla tu půlnoc a
s ní – půlnoční překvapení. Několik maturantů odložilo kalhoty a předvedlo odvážné
a vtipné vystoupení. Sál se pozvolna začal
vylidňovat a my pociťovali velkou úlevu a
spokojenost. Naše vystoupení se povedlo,
všechno šlo jako po drátkách. Pro většinu
z nás, pokračovala zábava do časných ranních hodin. Ach, ty konce. Ale co, člověk se
musí naposledy vyřádit, než vstoupí do světa dospělých!“
Jaké vzpomínky si z plesu odnesli žáci a
žákyně tříletých oborů Kadeřník, Aranžér a
Tiskař na polygrafických strojích? „Ples se

V minulých měsících se konaly další
akce v rámci prevence. Pan Adame besedoval se šesťáky o kouření, se sedmáky
o penězích, s osmáky na téma Kdo jsem a
s deváťáky o AIDS a sexu. Ti pak v následující hodině občanské výchovy shlédli film o
českém chlapci a jeho střetu s AIDS. 2. 9. ročníky hovořily se školiteli společnosti
ECO-KOM o třídění a recyklaci odpadů. Třídy prvního stupně navštívily polický betlém, kde jim P. Marián Lewicky zasvěceně
povyprávěl o podstatě Vánoc. Navázali jsme
také spolupráci se společností Zdravá5, jejíž lektorka provedla sedmáky při hodinách
vaření přípravou zdravé párty. Rozděleni

do skupinek připravovali z čerstvého ovoce
a zeleniny pokrmy a nápoje a sami zakusili,
že i zdravé může být dobré. Dále došlo (a
v několika třídách ještě dojde) k proškolení Červeným křížem v poskytnutí první
pomoci.
Aktivit bylo hodně, momentálně jsme
jejich množství omezili z důvodu výměny
oken a tedy vytížení učeben při zachování
běžného provozu. Krátká pauza jistě neuškodí, protože nejde o množství, ale o kvalitu…

Prevence na základní škole
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Mgr. Kateřina Nekvindová
metodik prevence

vyvedl. Nejvíce jsem si užila nástupy tříd. I
když jsme byli nervózní, myslím si, že jsme
to zvládli. A vše vyšlo dobře podle plánu,“
říká Sabina Líbalová ze třídy 3. K. Její spolužačka Monika Černá pokračuje: „Na ples
jsem se moc těšila a splnil mé očekávání.
Nástupy byly dobře zpracované a zábavné,
protancovala jsem celou noc. Světelná show
byla fascinující, hrozně se mi to líbilo. Ples
jsem si moc užila, klidně bych si ho zopakovala.“ „Ples byl fajn, ze začátku samý stres a
obavy, ale po nástupu to bylo prostě parádní. Z programu se mi nejvíc líbilo předtančení latinsko-amerických tanců. Jsem moc
ráda, že jsem tam byla se svou třídou,“ poznamenává další žákyně třídy 3. K Nikola
Kuchtová. Kristýna Papežová dodává: „Ples
byl suprový, těšila jsem se na něj od začátku
třeťáku. A vydařil se opravdu skvěle, měla
jsem trému z nástupu a šerpování, ale bylo
to úžasné. Škoda, že to tak rychle uteklo,
byla jsem tam až do konce a pořádně si zatancovala. Budu na ples moc ráda vzpomínat.“
Za třídu 3. AT svoje zážitky ze studentského plesu shrnula Simona Fridrichová:
„Na ples jsme se celé tři roky těšili. Hlavní
sál byl vyzdobený, na stolech květiny, které
pro nás připravily aranžérky z naší školy,
vládla zde i atmosféra blížících se Vánoc.
Světla zářila, odrážela se v zrcadlech na
stěnách a dívčí šaty jakoby rozjasnily celý
sál. Všichni byli plni očekávání. Byli jsme
připraveni předvést své nástupy, které
jsme nacvičovali spoustu hodin s našimi
trpělivými učiteli. Rytmická hudba navnadila k příjemné zábavě. Zatímco se pozvaní
hosté kochali pohledem na předtančení, my
jsme plni trémy stáli v rohu místnosti. Když
hudba dohrála, celý sál utichl. A teď bylo na
nás diváky trochu pobavit. Každé vystoupení závěrečných tříd bylo originální a mělo
své kouzlo. Po vystoupení jsme dostali květinu a šerpu, pronesli jsme slib a přišla naše
krásná chvíle, kdy je celá třída pohromadě a
užívá si tohoto výjimečného okamžiku. Na
ples nezapomeneme, vždy zůstane v našich
vzpomínkách!“

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Honební společnost
Česká Metuje
svolává valnou hromadu
na 14. 2. 2014 v 17 hod.
v hotelu Bouda
v České Metuji

Kladské pomezí se úspěšně prezentovalo na Regiontour 2014
Regiontour 2014 zahájil sezonu tuzemských veletrhů v roce 2014 a Kladské
pomezí se opět prezentovalo ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.
Veletrh cestovního ruchu Regiontour má již dlouholetou tradici
a důraz klade na prezentaci samotných regionů či destinací.
Kladské pomezí se prezentovalo ve spolupráci s Muzeem papírových modelů z Police nad Metují a naše expozice díky tomu byla
obohacena nejen o výstavu samotných modelů , ale zahrnovala i
tvůrčí dílnu pro malé zájemce.
Veletrh byl slavnostně zahájen 16. ledna v 10.00 hodin a až do
páteční 14. hodiny byl navštěvován odbornou veřejností. Od pátečního odpoledne už byly brány otevřeny i pro zájemce z laické
veřejnosti.
Expozice Kladského pomezí byla hojně navštěvována a poptávka byla již tradičně nejvíce po publikaci Katalog ubytování, propagačních materiálech nabízejících konkrétní tipy na výlety a strávení
volného času. Velkému zájmu se těšily i cyklomapy, zimní mapy a
nové publikace měst a obcí z Kladského pomezí.
Podle prvních odhadů navštívilo letošní Regiontour 27 000
návštěvníků. Pevně věříme, že si někteří z nich najdou cestu do
Kladského pomezí.

Lembejová Lenka, BRANKA, o.p.s.

Český rozhlas
Hradec Králové
s novou tváří

Český rozhlas Hradec Králové
připravil od letošního ledna řadu
změn, kterými chce vyjít vstříc přáním
posluchačů a které jsou součástí
rozhlasového projektu Regiony 2014.
Kromě nových tváří za mikrofony se
ve vysílání objevují i nové pořady,
které vysílají všechna regionální studia
společně. Patří sem především zábavná
soutěž České země neznámá. Populárně
naučný kvíz s řadou zajímavých cen
naladíte denně po třinácté hodině
a v v rolích průvodců se setkáte se
známými moderátory Pavlem Kudrnou,
Martinou Vrbovou a Janou Chládkovou.
Další novinkou v odpoledním vysílání je
po šestnácté hodině Humoriáda, hodina
plná humoru, ve které si oblíbené
scénky vybírají posluchači společně se
známými osobnostmi, které jsou hosty
moderátora Patrika Rozehnala.
Mezi víkendovými relacemi se
stále větší přízni těší sobotní pořad,
vysílaný po třinácté hodině, Co vy na to,
doktore? Hlavními aktéry jsou doktoři z
nejrůznějších profesních oblastí – lékaři,
zvěrolékaři, právníci, doktoři filozofie,
přírodních či pedagogických věd, kteří
nabízejí zajímavý, neotřelý, ale hlavně
vtipný pohled na aktuální události
uplynulého týdne.
Z nedělních pořadů pak určitě stojí
za zmínku zábavná talk-show Petra
Jančaříka, natáčená v Divadle Alfa v
Plzni. K humornému povídání si autor
a moderátor pořadu zve týden co týden
známé i méně známé herce, zpěváky,
spisovatele, lidi nejrůznějších profesí i
nová nadějná hudební seskupení.

Katalog ubytování na rok 2014

Zcela nový Katalog ubytování na rok
2014 je již vytištěn a připraven k distribuci. Katalog dostal od předešlých ročníků
novou grafickou tvář a věříme, že se bude
líbit.
Tato publikace bude k dostání ve
všech informačních centrech Kladského pomezí a v kanceláři BRANKY, o.p.s.
Katalog, byl již tradičně představen na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014.
Turista v ní najde ucelenou nabíd-

ku možností ubytování v celém Kladském
pomezí a to jak hotelů, penzionů, tak i
ubytoven, kempů a dalších.

BRANKA, o.p.s.

Na základě přání posluchačů se také
v nových časech objevují písničky na
přání. Hudební samoobsluhu naladíte
denně po dvanácté hodině a jejím
průvodcem je hudebník Jan Vančura,
zatímco Písničky od srdce s Karlem
Sladkým vysílá Český rozhlas Hradec
Králové denně po sedmnácté hodině.
Speciální hudební pořady Retro,
Swingová siesta, Novinky v hudbě a
Regionální scéna najdete ve vysílání
denně po osmnácté hodině, stejně jako
oblíbenou středeční Křížovku.
Z pořadů, které se těší dlouhodobé
oblibě, můžete i v letošním roce
poslouchat Vaření s Habadějem se
Zdenou Kabourkovou v sobotu po
jedenácté hodině a magazín o životním
stylu Šarm s Ladou Klokočníkovou
ve stejnou dobu v neděli. To vše na
frekvencích Českého rozhlasu Hradec
Králové /90, 5 FM, 96,5 pro Rychnovsko
a 95,3 pro Královéhradecko/.Podrobné
informace o programu najdete na
internetových stránkách www.hradec.
rozhlas.cz.
Soňa Neubauerová,
manažer komunikace
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Liga proti rakovině Náchod bilancovala

Milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom se ještě vrátili
na konec uplynulého roku 2013. Závěr roku
bývá v našem Domově naplněn přípravami
na Vánoce a množstvím různých zajímavých
akcí a vystoupení. Ani koncem roku 2013
tomu nebylo jinak.
Měsíc prosinec zahájil příchod Mikuláše, anděla a čertů s drobnými dárky. Na
odpolední Mikulášské zábavě nám k tanci a
poslechu zahrál i zazpíval pan Nágl ze Rtyně
v Podkrkonoší. Děkujeme.
Velkým zážitkem byl pro nás tradiční
Adventní koncert pořádaný agenturou Davida Novotného v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Děkujeme všem zúčastněným, účinkujícím i organizátorům, především panu
Davidu Novotnému za vše, co pro zdárný
průběh tohoto koncertu vykonali. Výtěžek
z této akce byl opět darován našemu domovu
a bude upotřeben k dalšímu rozvoji domova
a zkvalitnění našich služeb.
Adventní čas je u nás spojen s návštěvami okolních domovů a jejich vánočních výstavek. My jsme tentokrát navštívili výstavy
v DD Justýnka v Hronově a v DD Česká Skalice. Před Vánocemi na nás nezapomenou ani
děti. V prosinci jsme zhlédli krásné vystoupení dětí MŠ Police n.M. a ze ZŠ Žďár n.M.,
kteří podarovali naše uživatele krásnými vánočními dárky, které vlastnoručně vyráběli.
Všem mockrát děkujeme.
Štědrý den jsme pak společně oslavili
18. prosince. Již od rána probíhaly přípravy
chlebíčků a pohoštění na sváteční tabuli –
při práci to těšení rychleji utíká. Slavnostní
odpoledne nám pak přišel umocnit pěvecký
soubor Studánka pod vedením paní učitelky
Blažkové a za doprovodu pana učitele Čapka.
Také jim patří velký dík za příjemný kulturní
program. Stejně tak děkujeme skautům za
Betlémské světlo a jejich vystoupení.
Do nového roku jsme vykročili rázně a
zvesela. Na harmoniku k tomu zahrál náš
přítel domova – pan Lojzík Mimra z Trutnova - a my jsme se přidali. 6. ledna zazněla
domovem tříkrálová koleda a děti s kasičkou
Oblastní Charity obešly celý domov. Děkujeme za návštěvu. Také jsme zhlédli vystoupení těch nejmenších dětí z Mateřského centra
Mamina a hned nato pásmo písniček z pera
Suchého a Šlitra v podání divadelního souboru Nedivse z Broumova. Pan Pfeifer ze
Suchého Dolu nám přišel promítnout staré
historické fotografie a paní Rotterová z Hlavňova nám řekla něco zajímavého z oblasti
kosmetiky. Všem děkujeme.
Na začátku ledna oslavila v domově významné jubileum paní Milada Jenková. Při té
příležitosti proběhlo promítání místních fotografií pana Oldřicha Jenky, za které rovněž
děkujeme a tímto symbolicky připíjíme na
zdraví oslavenkyně a stejně tak na úspěšný
nadcházející rok 2014. Mnoho štěstí a hlavně
zdraví Vám všem.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

Věra Kašíková, ředitelka
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Každoročně na sklonku roku bilancuje
svou činnost Liga proti rakovině Náchod,
občanské sdružení onkologických pacientů a přátel. Její členové tak mohli konstatovat, že rok 2013 byl pro tuto organizaci
skutečně velmi úspěšný.
Ze statistik klubů, pořádajících 15.
května 2013 Český den proti rakovině –
Květinový den jasně vyplynulo, že náchodská pobočka, která je organizátorem této
veřejné sbírky v našem regionu, se umístila v celorepublikovém žebříčku v počtu
prodaných symbolických kytiček měsíčku lékařského s 10 271 kusy na skvělém
osmém místě s celkovým výtěžkem na
celostátní konto sbírky 216 588 Kč! Nutno ještě také podotknout, že před naším
regionem byly kluby z Prahy a dalších velkých měst (Hradec Králové, Liberec, Brno,
Ostrava). Jak je vidět, díky spolupráci s 15
středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska,
Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví
lhostejné a kde má Květinový den podporu. Zároveň je také důležité, že významnou
část výtěžku, kterou z celkového účtu
dostala pobočka zpět, věnovala jako každoročně pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Prvořadým cílem Ligy proti rakovině Náchod je především soustavná preventivní činnost, ve které se její členové
zaměřují zejména na mladou generaci –
středoškolskou mládež. Vždyť právě v období dospívání mladých lidí je nejvhodnější
doba pro vznik správných postojů a návyků k celoživotnímu dodržování zdravého
životního stylu. A ten je bezpochyby základem prevence všech závažných onemocnění, nejen nádorových.
V této oblasti se náchodské sdružení
může pochlubit pozoruhodnými výsledky.
V roce 2013 její členové proškolili na de-

víti přednáškách v náchodském regionu
(Jiráskovo gymnázium Náchod, Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová
škola stavební arch. Jana Letzela Náchod,
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Obchodní akademie Náchod) celkem 291 středoškoláků a také
32 pedagogů, kteří k výchově ke zdravému životnímu stylu nemalým podílem přispívají. Součástí přednášek je vždy i nácvik
samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu
na fantomových modelech, dvě krátká DVD
a anonymní dotazník v rámci projektu
Mamma Help.
Další významnou součástí činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané
odborné přednášky předsedy pobočky,
dlouholetého vedoucího lékaře oddělení
klinické onkologie náchodské nemocnice
MUDr. Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina
je choroba genů. Tyto přednášky již vyslechli žáci Jiráskova gymnázia Náchod,
Gymnázia a SOŠ Jaroměř a Gymnázia
Broumov.
V preventivní činnosti bude Liga proti
rakovině Náchod pokračovat i v novém
roce 2014. Na zimní a jarní období má již
naplánované termíny školení a přednášek
v několika středních školách na Náchodsku. Další Květinový den se uskuteční
ve středu 14. května 2014. Liga proti rakovině Náchod, obecně prospěšná
společnost, založená v roce 1993, sídlí
v budově Městského úřadu Náchod, Palachova 1303, 1. poschodí, č. dveří 121.
Návštěvním dnem je středa od 9 do 13
hodin, kdy jsou její členové k dispozici pro
dotazy a konzultace. Dále je možno využít
telefonického spojení 491 405 491 nebo
emailu lpr.nachod@seznam.cz.
V roce 2014 přejí členové náchodské
pobočky všem především pevné zdraví!
Mgr. Renata Lelková

Seniorské aktuality

„Sníh, sníh, volaly děti!“ Ano, ale ne
tady! Toto zvolání jsem vyčetla z oblíbené BABIČKY od Boženy Němcové, to ještě
bylo sněhu až po PANÍMANDU…
Rok 2014 už vymazal patnáctý den
měsíce ledna a Senior klub Ostaš naskočil
do ROZJETÉHO VLAKU už desátým rokem
a to s výborem ve stejném složení.
Kolik zajímavých lidí nám zpestřilo
naše setkávání, kolik míst v té naší zemičce
jsme poznali na zájezdech, máme opravdu
nač vzpomínat. ZUŠka, ta nás vždy dobře
naladí, tak tomu bylo i tentokrát. Pan uč.
Čapek = klavír, uvedl další z líhně talentů,

dívenku Petru Vašatovou, která českým
sopránem nejen sólově, ale i v duetu s p.
učitelem zapěla jako skřivánek, ani hra
na klavír neměla chybu. Po zhodnocení
celého období naší činnosti za rok 2013,
předsedkyní pí H. Pivoňkovou, přečetla
podrobný výsledek našeho hospodaření J.
Němečková a opět vše vyšlo na 100%, to
už je taková tradice, ona vede účto svědomitě, ale „obrala“ nás každého o 200,- Kč
– malá sumička na další aktivity, které velkou měrou podporuje i MěÚ, takže zaplať
Pánbůh za tyto dary. Kultura patří DIVĚ ve
funkci místopředsedkyně pí I. Richterové,

Občanské
sdružení Diakonie Broumov
oslavilo v loňském roce 20 let
od svého vzniku.
Posláním této
organizace je pomáhat lidem a
hlavní činnost se
soustřeďuje na poskytování ubytovacích
služeb pro osoby, které se z různých důvodů ocitli v těžké životní situaci a na pracovní a sociální integraci těch, kteří se ocitli
na okraji společnosti. Jedná se o občany
obtížně umístitelné na trhu práce, občany
bez domova, dlouhodobě nezaměstnané,
propuštěné vězně nebo ty, kteří ukončili
léčbu závislosti. K tomu slouží jednotlivé
služby a programy sdružení. Cílem je, aby
tito lidé byli schopni se o sebe postarat a
našli znovu své místo ve společnosti.
Jednou z činností je projekt Nepotřebné
věci potřebným lidem.

• předat na sběrná místa Diakonie (v

Diakonie Broumov, Nepotřebné věci
potřebným lidem, Sběr nepotřebného
ošacení

Jaké věci je možné darovat:

• letní a zimní oblečení /dámské, pánské,
dětské/

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony,

• látky

(minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
• peří, péřové a vatované přikrývky,
polštářů a dek
• obuv - veškerou nepoškozenou, páry
svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily

Věci, které vzít nemůžeme:

• ledničky, televize, počítače a jinou

elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil - musíme jej
nechat na vlastní náklady zlikvidovat

Jak můžete věci darovat?
• zaslat poštou do Broumova

Polici n. M. v hasičské zbrojnici a pro
ošacení sběrný kontejner na sídlišti a u
Penny marketu )
• osobně zavézt do Diakonie Broumov

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.

V rámci tohoto projektu je organizován i sběr nepotřebného ošacení
do speciálních kontejnerů a nádob
ve sběrných dvorech, rozmístěných
ve více než 180 městech a obcích České republiky. V Polici nad Metují jsou
umístěné 2 kontejnery, jeden na sídlišti ve Fučíkově ulici u č.p. 327 a jeden u Penny marketu. V roce 2013 se
z těchto 2 kontejnerů svezlo celkem
12,3 tun ošacení.
Co se stane s vybraným ošacením?

„Zjednodušeně lze celý systém popsat
tak, že z místa, kde jste své nepotřebné oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je
všechen materiál odvezen do Broumova. V
Broumově je vše uskladněno v našich skladech a postupně předáváno ke zpracování.
Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z
okraje společnosti. Tito lidé mají díky všem
dárcům možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na
vstup na otevřený trh práce a na návrat do
společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným
sociálním službám. Nositelné ošacení je
předáváno potřebným, poškozený materiál
je průmyslově zpracován. Bohužel do našich sbírek se často dostanou i věci, které si
už nikdo nechce vzít a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká odpad,
za jehož likvidaci musíme platit.“

Diakonie Broumov děkuje všem
za zájem a za pomoc.
Z materiálů a údajů Diakonie Broumov sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

pravidelně zve na vše, co v Kvíčerově můžeme shlédnout. A že tu je bohatý sortiment. Mnohdy stačí odložit slušivé – šik
tepláky a rozšmajdané papuče, hodit se
do gala a hurá do RYNKU do PELLÁKU za
hudbou pana Langra! Jen vy, dříve narození, zašmátrejte v paměti, když jsme ve
„HVĚZDĚ“, při místním ŠRAMLU a zpěvu
ála L. Armstronga byli blahem bez sebe
a pěl nám šlágry ZPÍVAJÍCÍ BÝK? A už to
je bratru 60 i více let. To to uteklo viďte?
Co se toho změnilo, jak město dostává novou tvář, kolik služeb se podařilo opět zavést, dostává se i sportovnímu vyžití. My
si toho v běhu času snad ani nevšímáme,
ale patrioti, turisté, kteří se sem vracejí ti
neskrývají obdiv, jak se rok od roku zde
odvedlo neskutečně hodně k tomu, aby
se nám lépe žilo. Paní starostka MěÚ Ida
Jenková, krom projekce, kde jsme zhlédli řadu akcí z minulého roku také přednesla vyčerpávající informace a na ni
hned navázala ved. sociálního odboru pí
I. Kejdanová i ona zasvětila přítomné do
činnosti z jejího ranku, jak a kam se obrátit při žádosti do zařízení PEČOVATELSKÉHO DOMU „JAVOR“, služby, převoz
k lékaři, úklid a další aktivity, které jsou
v kompetenci zřizovatele a pečovatelek.
Obě dámy jsou vitální, vstřícné a ochotny
nám kdykoliv pomoci v tíživých životních
situacích. Tuto nabídku kvitujeme s povděkem. Muž, který dbá o naše bezpečí,
chrání nám domovy a je kdykoliv ochoten
v případě ohrožení a nebo „vzácné návštěvy“ pánů, kteří nám vnucují „zaručeně výhodné smlouvy“ na elektřinu a další
tzv. „ŠMEJDI“ spojit se telefonicky a velitel
MP pan Petr Zima tu bude. Mimochodem
v brzké době budou v PM uvedena veškerá telefonní spojení na tyto tři osoby, kterým děkujeme za tolik informací i rad pro
naše bezpečí… Senior klub Ostaš se dostal
do povědomí a tak pí předsedkyně jeho
nabídku na „Cásting“ tlumočila členkám
SKO, týká se pouze BABIČEK! Hledá se
BABIČKA inteligentní, vtipná, která by se
mohla této mimořádné události zúčastnit!
Bábrdlinky hlaste se, navrhujte ty, které
mají tyto šlechetné vlastnosti, už proto, že
Kvíčerov možná vstupuje do dějin! Už to
vidím, kolik jich má hlavu v oblacích. Čert
nikdy nespí, my budeme spát, určitě tohle
nás nemůže vykolejit, vše je relativní a inteligence se nedá naučit. Buď je, nebo se
jí do vínku nedostalo, jsem sama zvědavá,
kdo najde tu kuráž. Babky i prababky, sluší Vám to a v očích vnoučátek jste ty nejlepší. Setkáme se v únoru a budeme opět
o měsíc starší. Mějte se fajnově!
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/
Hana Krejčová

Polický měsíčník - únor 2014 - strana 26

NOVINKY FILATELIE

Námět známky: Tradice české známkové tvorby v r. 2014 připomíná dílo rytce
Ladislava Jirky. Autorkou výtvarného návrhu známky je jeho dcera, výtvarnice Libuše
Knotková, roz. Jirková (snad si vzpomenete
na aršíky o chráněných územích, které vytvořila spolu s manželem).
Ladislav Jirka (1914 – 1986) se narodil v Třemošné u Plzně. Ryteckému umění
se od r. 1928 učil u Františka Malinského
v Plzni. V roce 1936 nastoupil do ryteckého oddělení Vojenského zeměpisného
ústavu. Zkoušku do Státní tiskárny cenin
složil v roce 1939, kde začal pracovat na
rytinách bankovek. V roce 1948 se zapojil
také do známkové tvorby portrétem Ľudovíta Štúra, podle návrhu Karla Svolinského.
Toto setkání se Svolinským přešlo v dlouholetou spolupráci. Stal se rytcem mnoha
jeho známek s tematikou folklorní a hlavně
přírodovědnou. Dále tvořil podle návrhů
jiných významných umělců, z nichž nejvíce
vzpomínal na spolupráci s Mirko Hanákem,
Cyrilem Boudou a Josefem Lieslerem. Současně se podílel na přepisech klasických děl
do výtvarného umění. Za svou známkovou
a uměleckou tvorbu byl několikrát oceněn.
Známka je vydána v úpravě tiskového
listu i známkového sešitku s 8 známkami
a 4 kupóny. My ji představujeme s oběma
kupony ze sešitku.
Způsob tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou
Námět známky: Pro štěstí „A“

Sedící psík okusující čtyřlístek. Známka
vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s
9 známkami a 12 kupóny.
Způsob tisku: plnobarevný ofset, tisk:
PTC Praha, a.s.

Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta
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Nadační fond HOSPITAL nakoupil a předal broumovské
nemocnici kardiacká křesla v hodnotě cca 420 tis. Kč
V závěru loňského
roku Nadační fond HOSPITAL Broumov předal
broumovské nemocnici
do výpůjčky 26 ks kardiackých křesel s podnožníky v celkové hodnotě
cca 420 tis. Kč. Křesla s podnožníky budou
sloužit především klientům oddělení lůžek
následné péče. Výrobcem a dodavatelem je
firma PROMA-REHA, spol. s r.o. Česká Skalice. Finanční prostředky získal fond v průběhu jednoho roku od měst a obcí v regionu, konkrétně od města Broumova, Police
nad Metují, Teplic nad Metují, Meziměstí,
Adršpachu, Heřmánkovic, Martínkovic,
Šonova, Otovic, Bukovice a Křinic. Nákup
křesel podpořil i soukromý sektor, konkrétně Veba, textilní závody, a.s. a Rosa Martin,
truhlářství, dále AMK Police nad Metují a
paní Vlasta Kašparová. Nová křesla pomohou lepší manipulaci se staršími nemohoucími lidmi, zejména s lidmi po mozkových
příhodách.
Kromě této aktivity nadační fond podporuje činnost broumovské nemocnice na
úseku sociální péče. Konkrétně od ledna
2012 proplácí nemocnici veškeré náklady
spojené s činností, která souvisí s aktivitami klientů lůžek následné péče v rámci
volnočasových aktivit a aktivizačních činností, zaměřených na posílení dovednosti,
zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a
tvořivých schopností.
Do budoucna si i klienti ostatních oddělení broumovské nemocnice zaslouží nová

křesla, proto nadační fond bude i nadále
shánět finanční prostředky na jejich obměnu.
Pokud kohokoliv zaujala některá z výše
uvedených aktivit a je ochoten ji finančně
podpořit, může se obrátit na vedení nadačního fondu, které je připraveno sepsat i
smlouvu o příspěvku.
Dovolte mi v závěru poděkovat všem
příznivcům a podporovatelům nadačního
fondu za pomoc a spolupráci, zároveň popřát Vám všem v novém roce jenom to nejlepší.
O nadačním fondu HOSPITAL Broumov
více na: www.nf-hospitalbroumov.cz
Ing. Eva Blažková, MPA,
předsedkyně správní rady

INFORMACE
PRO CESTUJÍCÍ
Konec papírových přestupních
jízdenek IREDO k 31. 12. 2013

Vá ž ení cestující,
od 1. ledna roku 2014 bude výhradním nosi č em vícedenních a
přestupních jízdenek IREDO stejnojmenná č ipová karta.
Výjimku tvoří jednoduché jízdenky IREDO pou ž ité na síti
Č eských drah a rovně ž celosíťové jízdenky IREDO, které bude
mo ž né i nadále zakoupit a uplatnit v papírové podobě.
Mo ž nost nákupu jednorázových nepřestupních papírových
jízdenek v š ech druhů (oby č ejné, polovi č ní, ž ákovské,
studentské, ZTP atd.) za hotovost je samozřejmě zachována.
Čipová�karta�IREDO
Nákup přestupních jízdenek IREDO bude i nadále možný
s osobní čipovou kartou IREDO nebo anonymní kartou
IREDO. Anonymní i osobní kartu je možné pořídit
na kontaktních místech (více informací na www.oredo.cz ).

Uživatelům čipových karet IREDO je
poskytována sleva ve výši 5 % oproti
jednotlivému jízdnému, placenému
v hotovosti.
Platnost informačního materiálu je do 31.3. 2014.

DOVÉHO LYŽOVÁNÍ pod vedením Martiny Kovářové byla pro nepříznivé podmínky odložena, pokud sníh na Nebíčku
napadne, domluvíme nové datum setkání, v případě zájmu o zaslání aktuální informace kontaktujte mail MC!

MC MaMiNa - maminky,
miminka a nápady!
TELEGRAFICKY

Číselné ohlédnutí za rokem 2013 – v návštěvní knize dopoledních programů je zapsaných 85 maminek, asi 100 dětí a téměř
1800 jednotlivých vstupů, odpolední kroužky navštěvovalo přibližně 50 účastníků.

Novinky v prostorách herny:

• výkonné zářivky, za pomoc děkujeme
šikovnému tatínkovi Láďovi H.!
• nový barevný koberec, který určitě
zpříjemňuje dojem z herny i všechny programy v MC
• profi kávovar Saeco, který zakoupilo o.s.
Julinka pro akce, které v průběhu roku
organizuje, a laskavě zapůjčilo našemu
sdružení pro denní užívání

V MC nabízíme fair trade kávu z pražírny rodiny Volkových v Trutnově. Problematika spravedlivého obchodování má naše
sympatie, přesto se nebráníme diskuzi. Pro
všechny, které zajímají články pro i proti
fair tradovým aktivitám, jsme připravili
v MC dostatek materiálů k nahlédnutí …

• BESEDA O TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ a medicinálních houbách, s panem
Milanem Schirlem
• Tradiční čínská medicína (TCM) patří k
nejstarším a nejrozšířenějším diagnosticko-léčebným systémům na světě. Její
kořeny lze nalézt v dílech starších více
jak 3000 let. Jedním z hlavních znaků
tradiční čínské medicíny je její přístup
k nemoci a k člověku. Nemoc nevidí izolovaně, ale pohlíží na ni v kontextu se
stavem celého organismu. Tento přístup
je velmi důležitý, protože jen tak se terapeut tradiční čínské medicíny dokáže
dobrat ke kořeni problému a neléčí jen
jeho příznaky. Terapie tradiční čínské
medicíny je založena zcela na přírodních

produktech, převážně rostlinného původu.
ve středu 12.2. v 17 h v prostorách MC,
vstupné dobrovolné
• BESEDA S PORODNÍ ASISTENTKOU
Petrou Nývltovou, srdečně zveme především nastávající maminky, ale také
všechny další , které mají otázky týkající
se nejen těhotenství a porodu, ale také
šestinedělí, kojení nebo péče o novorozence…
- těhotné maminky rády uvítáme také
během úterního dopoledního programu
pro nejmenší miminka!
ve středu 19.2. od 16 h v prostorách
MC, vstup 10,-

SRDEČNĚ ZVEME NA BESEDY I
PRAVIDELNÉ PROGRAMY!
www.mcmamina.cz,
www.facebook.com/MCMaMiNa

MC

CO CHYSTÁME

• Na leden plánovaná INSTRUKTÁŽ SJEZ-

První letošní výlet do herní haly Tongo v Hradci Králové, dopoledne 15.1.

Pošestnácté jste na Silvestra došli k Čertovce

Je to k neuvěření, ale Silvestrovskej
vešlap se konal po šestnácté. V posledním
dni roku 2013 přišlo k Četově skále lidí požehnaně. Bylo jich tolik, že nebylo v čertovských silách si potřást pravicí a popřát vše
nej se všemi poutníky.
Bylo bezva, že těch 955 lidí co dorazilo k Čertově skále, nezajímal jen čertovsky dobrej, mok, a „konkurenční“ stánek
se svařeným vínem, ale že se vzpomínalo,
poudalo a málem i zpívalo. To, že tato akce
dobře dopadla (tedy snad), je i zásluhou

Milana Schirla, Hlavňovských hasičů a
hlavně Martina Exnera ( Rychlé občerstvení Pellyho domy), který nám – vám
navařil 130l tekutin. Díky moc. Výborně
si vedla (jako vždy) rodina Steinerova – Maxíci v roli čertů. Dovolte mi, abych jménem
Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad
Metují poděkoval všem sponzorům za celoroční spolupráci a podporu.
Vše nej v novém roce za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
přeje Petr Scholz

(autor snímků je Štěpán Horák)
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Jubilejní 50. ročník Zimního táboření na Hvězdě byl opravdu zimní

Letošní jubilejní 50. ročník Zimního
táboření na Hvězdě, byl opravdu zimní. A
opravdu se dá říci, že počasí bylo na ob-

Pátek 12 hodin: Obřadní síň na radnici
v Polici nad Metují byla plná táborníků
jednávku. Sice byl silný vítr, ale bylo docela dost sněhu a v sobotu se k tomu přidala
skvělá viditelnost. V neděli se pak při loučení nad Hvězdou snesla mlha a začala obleva. Co vlastně si víc přát? Táboření začalo
v pátek ve 12 hodin na polické radnici, kde
nás přivítala starostka města Ida Jenková

Parta z Litoměřic nás pozdravila z Hvězdou
na srdci
a místostarosta Jiří Škop. Setkání bylo velmi srdečné - přátelské. Fakt pohoda. Poté
byl přesun na Ostaš, kde z digitalizované
diapositivy promítal guru zimních táboření Gerhard Streubel. Hospůdka byla plná a
beseda se vzpomínáním na začátky zimních
táboření se dle ohlasů vydařila. Poté následoval přesun na Hvězdu. Ovšem někteří milovníci Ostaše zůstali a na Hvězdu dorazili v
sobotu. Páteční Hvězda pak byla téměř klasická. Promítalo se. Ledopády z Polických
a Broumovských stěn nám promítl Olda
Jenka a po té se pustil film Miroslava Šolce
ZT na Hvězdě 33. ročník a pár fragmentů
ze 49. ročníku. Poté nám výjimečně zahrála country kapela Slaveňáci. V předchozích
ročnících k poslechu hrály tři kapely. KO5,
Pevná vůle a již zmiňovaní Slaveňáci. Proto

Polický měsíčník - únor 2014 - strana 29

bylo naší snahou, aby na 50. ročníku se tyto
kapely vystřídaly a zahrály.
Sobota byla obohacena o mši svatou,
která se uskutečnila v kapličce na Hvězdě.
Vzpomenuli jsme na kamarády a k tomu
nám zazpíval polický chrámový sbor. Pak
vše už šlo ve starých kolejích. Vatru tentokrát zapalovali členové Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují, Luboš
Andrýs, Pavel Duchatsch, Rostislav Pavlík
a Jaroslav Vtípil. Před zapálením vatry nás
pozdravil Jan Sládek, jeden z organizátorů
legendárního Klondyke, starostka města

Pří mši svaté jsme důstojně uctili památku
našich kamarádů
Police nad Metují Ida Jenková a předseda TJ
Spartak Police nad Metují Jan Hotárek. Zde
je nutno připomenout, že jeden ze zakladatelů
Zimního táboření na Hvězdě Jiří Kopecký z Broumova se pro nemoc nemohl tohoto
jubilea zúčastnit a tak u vatry a nejen u ní
byly tlumočeny jeho pozdravy. No a potom
se už na chatě zpívalo a tancovalo. Zahráli
Kamarádi osady pět a Pevná vůle. Přesto, že
chata praskala ve švech, chování táborníků

Ostaš a Gerhard Streubel
bylo na úrovni a skvělý výkon předvedla rodina Novákova, která se starala o naši žízeň
a žaludky.

Co závěrem říci? Především děkujeme
všem sponzorům,městu Police nad Metují,
TJ Spartak Police nad Metují,Milanu Schir-

Sníh, stany a táborníci.Tak to má být
lovi, hlavňovským hasičům a řadě dalším,
kteří nám pomohli. Že byl k našemu jubileu
vydán almanach, že každý táborník dostal
pamětní přívěšek a pamětní pohlednici a že
byly předávány pamětní listy.
Zde se patří připomenout, že ne všem.
Jinak dle našeho názoru byla atmosféra
výborná a byl na Hvězdě cítit kamarádský

Jan Sládek a kamera.
Snad se dokument o Hvězdě povede
duch a i to, že pro některé táborníky je
Hvězda srdeční záležitost. Naší snahou bylo
aby tento jubilejní ročník proběhl důstojně,
v kamarádském duchu a zároveň aby bylo
trochu veselo, když má naše táboření padesátku na krku. Zda s“e nám vše podařilo
skloubit a řádně realizovat to ať posoudí
sami účastníci zimního táboření na Hvězdě.
Vám, všem, kteří jste přišli, děkujeme a voláme naše: Zachovejte nám přízeň”. Při 51.
ročníku ZT na Hvězdě, které se koná 5 - 7.
12. 2014 se na všechny milovníky zimní přírody těší

Klub přátel tel turistiky
TJ Spartak Police nad Metují
(autoři snímků: Oldřich Jenka,
Štěpán Horák, Miroslav Šolc a Pindejs)

S K A U TSKÉ OKÉNKO
Deskovky v klubovně

čtvrtek 6.2.2014
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 s sebou si vezměte jen chuť si něco zahrát!

Prahou plnou strašidel

S dívčím oddílem polických skautek a světlušek jsme vyrazily o druhém lednovém víkendu do Prahy, abychom poměřily síly
s ostatními skauty v závodu s názvem Prahou plnou strašidel. Na
začátku závodu dostanete balíček šifer. Pokud se vám je podaří vyluštit, máte zčásti vyhráno. Víte totiž název ulice, kde se strašidlo
nachází. Teď už stačí vzít do ruky mapu staré Prahy, ulici najít nejen
na mapě, ale i ve skutečnosti a v ní objevit strašidlo, které vám za
správný kód šifry dá potvrzovací lísteček s body. Na všechno máte
pouze 2 hodiny a šifer je většinou patnáct. V luštění se nám letos
docela dařilo, s tou orientací to už u některých skupinek bylo horší,
ale nikdo se nám neztratil a i to je úspěch. Mimo závod jsme si také
stihly projít Prahu a navštívit muzea. Světlušky vyrazily do Muzea
strašidel a skautky navštívily Novou budovu Národního muzea, kde
probíhá výstava s názvem Peníze a tak jsme si mohly potěžkat zlatou cihlu a vyzkoušet mnoho dalších zajímavých věcí. Pro ukázku
vám zde představíme 2 šifry, řešení naleznete na www.skautipolice.
cz .

Skautské středisko
„Skaláci“ Police nad Metují,
zve všechny hravé na:

TURNAJ V DESKOVÝCH
HRÁCH
Přijďte v sobotu 24. února do občerstvení v Pellyho domech si
zahrát deskové hry známé i neznámé, moderní i starší,
pro radost i v soutěžích.

Registrace je od 8:45, od 9:00 začíná turnaj.

Již pátý ročník turnaje bude rozdělen na tři věkové kategorie – spodní
věková hranice je 6 let, horní není =). Pro každou kategorii je vybrána
jedna hra do turnaje a mimo turnaj je připraveno vždy spousta dalších
deskových her, které je možné si vyzkoušet. Soutěží se o hodnotné ceny!
Předpokládaný konec turnaje je v 15:00.
Startovné: členové skautského střediska 30 Kč, ostatní 50 Kč
V rámci akce je zajištěn oběd a čaj.
Prosím o předběžné nahlášení účastníků do 15. 2. 2014 na email:
handa.m@centrum.cz

K luštění není potřeba žádný speciální klíč,
stačí hlava =)

14 1 13 21 5 27 20 12 5
15 1 14 5 20 21 10
21 19 10 15 1 3 21

Za skautské středisko Haňďa Mazancová

T.
.M ..W X.. I B. I.. ..G E... ..Q
..U D. K.. .J ..P A Q. .F
..3 3.

Astronomický
klub

Police nad Metují
OBLOHA V ÚNORU
Na připojeném obrázku je pohled na
únorovou hvězdnou oblohu ve druhé polovině noci. Nad jižním obzorem vidíme
známá souhvězdí, která jsou již předzvěstí
blížícího se jara.
Mezi 19. až 22. únorem utvoří Měsíc
společně s planetami Mars a Saturn velmi
nápadné seskupení nebeských těles.
Nad ránem 19. února bude Měsíc 3 dny
před poslední čtvrtí, 20. února projde jižně
od planety Mars a 22. února poblíž Saturnu.
K velmi těsné konjunkci úzkého srpku
Měsíce a planety Venuše dojde 26. února v
5 hodin 30 minut nízko nad jihovýchodním
obzorem. Dne 15. února dosáhne Venuše
největší jasnosti - 4,6 magnitudy. To znamená, že bude po Slunci a Měsíci třetím nejjasnějším tělesem na obloze.
Pro úplnost je třeba uvést, že 10 února
večer bude Měsíc v souhvězdí Blíženců poblíž planety Jupiter. V únoru dosahuje jasnost Jupitera – 2,6 magnitudy.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

MERKUR
VENUŠE

vstupuje do znamení Ryb v pon
dělí dne 18. února ve 18 hodin
58 minut, den se prodlouží
o 1 hodinu a 33 minut,
6. v první čtvrti, 15. v úplňku,
22. v poslední čtvrti,
na začátku února večer nad ji
hozápadním obzorem,
na ranní obloze nízko nad jiho
východním obzorem jako 		
Jitřenka. Viditelnost se zlepšuje.

MARS

JUPITER

SATURN
URAN

NEPTUN

po většinu noci v souhvězdí
Panny,
po celou noc v souhvězdí Blí
ženců,
ve druhé polovině noci v sou
hvězdí Vah,
na večerní obloze v souhvězdí
Ryb,
není pozorovatelný

Karel VACEK,
Astronomický klub Police
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Masopust

Povaha česká není příliš družná, spíše
studená. To v takové Jižní Americe se dovedou rozparádit nejen v souvislosti s fotbalovými úspěchy či neúspěchy, ale vezměte si
třeba takový karneval. U nás? Možná někde
díky několika nadšencům ožívají masopustní reje masek, ale jinak jsme spíše chladnější. Jistě to bude také souviset i s počasím. V
únoru u nás bývá ještě zima, sníh, nevlídno.
A únor v Jižní Americe? Přesně naopak! Vrchol léta! Neboli jako doba přímo stvořená
pro slavnosti pod širým nebem.
O masopustních rejích z Čech a Moravy
máme písemné zprávy již ze 13. století, i
když je to zvyk už mnohem starší, vlastně
předkřesťanský. Každého proto asi překvapí, že nejucelenější obraz slavení masopustu v době, kterou jsme si zvykli nazývat baroko, se u nás zachoval hlavně v klášterních
sbírkách. Když se podíváte do některého
klášterního hudebního archívu, najdete
často nepřesně zapsané folklorní melodie a
texty, které dost často místní varhaník znalý zákonů kompozice doplnil doprovodem.
Některým sotva čitelným zápisům písní
dal tóninu, rytmus a harmonii. Dokazuje
to, že tyto písně o masopustu v klášterech
zněly. Programy koncertů té doby ukazují,
že dokonce v tu dobu zněly skladby, které

svou formou připomínají oficiální duchovní skladby. A tak na počest karnevalového
bůžka Bakcha zněly např. litanie „Bakchu
vinnej“, zpíval se „Žaltář ženský“, v 18. století najdeme dokonce celé „Vesperae Bacchanales“ - karnevalové nešpory. V někom to
může snad vyvolat i pohoršení a podezření
z výsměchu hodnotám víry a křesťanského
života. Ale možná tomu ve skutečnosti tak
není. Já sám to opravdu vnímám z jiného
úhlu pohledu.
Lidé si vždycky byli vědomi, že je potřeba dodávat potřebnou inspiraci a zdroj výživy duši i tělu. Karneval (od latinského carne
vale - doslova „sbohem masu“) byl přípravou na období, které mělo patřit více duši.
Tělo mělo v následujících postních týdnech
přijít zkrátka, aby sílila duše. A proto se tělu
něco dopřálo o masopustu. Vlastní masopust pak kulminoval 3 až 6 dnů před Popeleční středou (letos připadá na 5. březen,
takže masopust bude kulminovat v prvních
březnových dnech). Překvapuje vás, že jako
duchovní píšu o masopustním veselí a rozpustilosti? Je nutno si uvědomit, že každý z
nás potřebuje trochu rozpustilosti, aby se
dokázal oprostit od role, kterou denně jsme
nuceni hrát před svým okolím. Je prostě
nutno sejmout svou masku a nepotlačovat

ale my máme v Polici nad Metují na
co vzpomínat. Loučením začal poslední koncert ,,Pro radost“ hudební skupiny Medium. A už se blížil adventní čas,
který jsme přivítali na našem náměstí s
Mikulášem a čerty. Následovala dětská
besídka a rozsvícení vánočního stromu, který obklopovaly malé vánoční

ši a druhým dnem na Hvězdě při
50.
ročníku
Zimního
táboření.
DÍKY pořadatelé.
O týden později věrným příznivcům zahrál se svým orchestrem a
hosty polický rodák Václav Hybš.
V prosinci se uskutečnilo i několik svátečních koncertů naší ZUŠ, na kterou můžeme být všichni pyšní. Vždyť kudy projdou, tudy vyhrávají....!!
23.12.2013 jsme si na náměstí vyslechli opět žáky polické ZUŠky při Předvánočním vytrubování a odnesli jsme si

Rok 2013 odešel,

stromky ozdobené samotnými poličáky.
Prosinec zahájila skupina trpělivých, pracovitých turistů na Osta-
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domů už tradičně betlémské světýlko. Za
to díky skautům, polickým ostrostřelcům
i ostatním pořadatelům.
Konec roku, aneb na Silvestra jsme
si vyšlápli k Čertovce a to v hojném

svou vitalitu. Každý z nás potřebuje prožít
chvilku rozpustilosti, která nás učí odvaze
důvěřovat vlastní vitalitě. Nemusíme se stále ohlížet na to, co si o nás myslí ti druzí, zda
to, co činíme, ještě odpovídá všeobecným
zvykům a očekáváním. Život se chce vyjádřit a někdy prostě překypuje: bývá bujný,
dětský, spontánní. Udělat si předsevzetí, že
budu spontánní, prostě nelze, protože by
to byl paradox. Buď spontánní jsem, anebo nejsem. Ale jakmile takový chci být, už
spontánní nejsem. Snad jsem jen disciplinovaný. Proto potřebujeme občas zakusit
ten kousek rozpustilosti, aby nás uvedla ke
svobodě. Chce to odstup od sebe samých,
dovolíme-li si prostě jednou využít toho, co
je v nás. Příliš často uvažujeme, co si o nás
myslí ti druzí, jakým dojmem na ně působíme, co by bylo, kdybychom byli tací či onací.
Rozpustilost znamená osvobození od úvah
o tom, co od nás očekávají druzí. Ponechme
je stranou a důvěřujme životu v nás. Opustíme roli, kterou jindy hrajeme. Zbavíme se
masky, deformující často naši vitalitu. A v
tomto duchu tedy vzhůru do masopustního
reje!

Prokop Siostrzonek,
převor břevnovského kláštera

počtu - asi 955 účastníků. Toto číslo
bylo zveřejněno Sarkou Farkou, čerticí a čertíčaty. Opět poděkování spolku turistů pod vedením Petra Scholze.
A ,,poslední“ tečka (asi největší) byla,
alespoň pro mě, vystoupení našeho skvělého, vynikajícího apod. Polického symfonického orchestru. Tak to byl zážitek
pro všechny, kteří měli to štěstí a sehnali
lístky (kamkoliv). Nejde asi vychvalovat
jednotlivé účinkující, beru je jako celek
- včetně zpěvaček, zpěváků a hlavně p.
dirigenta Miroslava Srny. Věřím, že i host
Ondřej Ruml si odvážel krásný zážitek z
naší krásné Police.
Určitě jsem nevyjmenoval všechny
akce, ale každý z nás si asi něco podle
svého našel a určitě se za dění v Polici n.
Metují nemusíme stydět.
DÍKY VŠEM
Zd.Beran

Cíl lidského života

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Vstupujeme do
druhého měsíce
roku a kalendářně
by měla vládnout
zima. Zatím ale
sužuje jiné zeměpisné končiny a
na nás jakoby zapomněla. Krajina
kolem nás prozatím nezamrzla a
kéž by nezamrzla
ani lidská srdce.
Inu uvidíme jak to
bude dál. V církvi budeme celý únor prožívat období mezidobí. V neděli 2. února
prožijeme svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově „hromnice“) a připomeneme
si Ježíšovo zasvěcení Bohu, podle Mojžíšových pravidel a setkání s prorokyní
Annou a Simonem, který Ježíše nazval
„světlem k osvícení národů“. Na počátku
března, přesněji 5., pak vstoupíme do
období přípravy na velikonoce, do doby
postní.
• V uplynulém období prováděla městská
policie kontroly veřejného pořádku ve
městě i spádových obcích.
• Zjistila a zpokutovala osobu, která
založila skládku odpadu. V dnešní
době, kdy je k dispozici sběrný dvůr, je
takové jednání nepochopitelné.
• I další občan si na místě zbourané
kůlny vedle své nemovitosti založil
skládku. Pohled na odpad, který se
kolem jdoucím naskýtá, vyvolává
celou řadu stížností. Majitel na základě
upozornění začal skládku likvidovat.
• V posledním měsíci došlo v našem
městě ke třem střetům motorových
vozidel se psy. Ve dvou případech došlo
k usmrcení psa. Jeden pejsek díky
rychlé pomoci, kterou mu poskytla
paní Šlehobrová, střet přežil.
• Je nasnadě, že budeme apelovat na
všechny majitele psů, neboť v takových
případech mohou být následky daleko
fatálnější, co se týče účastníků takové
nehody. Odpovědnost v celém rozsahu
padá na majitele psa. První krok, který
je potřeba udělat, je mít zvíře vždy
pojištěno.
• Za dary v podobě krmení pro pejsky,
děkujeme paní Nekrasové.
• MP se zúčastnila setkání Senior
klubu Ostaš, kde jsme slíbili přinést
v tomto čísle tabulku s důležitými
telefonními čísly. Svůj slib plníme. na

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

26. ledna - 3. neděle v mezidobí
2. února - Svátek Uvedení Páně
do chrámu(hromnice)
9. února - 5. neděle v mezidobí
10. února - Památka sv, Scholastiky
16. února - 6. neděle v mezidobí
22. února - Svátek Stolce sv. Petra, 		
apoštola
23. února - 7. neděle v mezidobí
2. března - 8. neděle v mezidobí

V měsíci únoru budou bohoslužby
v Polici n.M. podle obvyklého pořadu:

• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod,
• ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
• v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00
hod. mše svatá s nedělní platností

Úřední hodiny děkanské kanceláře:

• v Út a Pá od 16.00 do 16.30 hod., ve středu od 9.00 do 9.30 hod.

V sobotu 1. března 2013 od 20.00
hod. v sále Pellyho domů v Polici n. M.
pořádá Římskokatolická farnost Police
n. M. 4. farní ples.

Za římskokatolické děkanství
Ing. Jan Troutna

Hnutí pro vědomí Kršny je velice
důležité. Jeho úkolem je zachránit lidstvo před sebevražedným jednáním.
V současné době je společnost svedena
slepými vůdci, kteří neznají cíl lidského
života, jímž je seberealizace a obnovení našeho ztraceného vztahu s nejvyšší
osobností Božství. Hnutí pro Vědomí
Kršny se snaží společnost osvítit tímto
důležitým poznáním. Podle zásad civilizace je pokrokem na cestě k dokonalosti
lidského života realizovat vztah s Kršnou
neboli Bohem. Nejen lidé, ale i všechny
živé bytosti jsou nedílnou částí Boha.
My živé bytosti jsme částmi Boha a naší
povinností je sloužit mu. Ve skutečnosti
vždy někomu sloužíme – ať je to naše
rodina, země nebo společnost nemáme-li komu sloužit, pořídíme si psa nebo
kočku a sloužíme jim. To vše dokazuje,
že prokazování služby je naším přáním
a přirozeným údělem. Přestože však
sloužíme co nejlépe, nejsme spokojeni.
A spokojený není ani ten, komu sloužíme. Každý zažívá zklamání, neboť naše
služba není správně nasměrována. Když
budeme sloužit Osobnosti Božství automaticky, budeme sloužit i všem ostatním nedílným částem. Službou Nejvyšší
Osobnosti Božství tedy sloužíme společnosti, rodině i národu a konáme tak i veškerou dobročinnost. Povinností každé
lidské bytosti je poznat své postavení a
svůj vztah s Bohem a jednat podle toho.
Jestliže se nám to podaří, dovedeme naše
životy k úspěchu.
HARE KRŠNA!

následující straně. Všem, kteří projeví
zájem a přijdou v úředních hodinách
Úryvek z knihy „Vědecké poznání duše“
s výstřižkem tabulky na služebnu MP, ji
Markéta Jandová
zdarma zalaminujeme, abyste si ji mohli
vložit na místa, kde bude, takříkajíc, po
a odborným výkladem. Různé věci si
ruce. S laminovačkou navštívíme i další
budete moci vyzkoušet i sami. Akce
setkání senior klubu, kde laminování
bude probíhat od 10.00 hodin do 12.00
pro zájemce provedeme přímo na
a poté od 13.00 do 15.00. Tak se přijďte
místě.
podívat, zeptat se, vyzkoušet si. Nikdy
• jako odpověď na dotaz uvádíme, že
nikdo nevíme, kdy něčí život bude
stále platí, že každý senior, který bydlí
záviset na naší pomoci..
sám, může u nás požádat o instalaci
S přáním všeho dobrého…
bezpečnostního řetízku do vstupních
ved. strážník Petr Zima
dveří. Jak řetízek, tak i instalace je
zdarma. Jen je třeba se
s každým zájemcem osobně
či telefonicky dohodnout.
Instalaci
provádí
zámečnická firma.
• 20. února proběhne na sále
Pellyho domů setkání se
složkami
integrovaného
záchranného
systému.
Budou
zde
přítomni
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
členové HZS Velké Poříčí,
v malé tělocvičně ZŠ
Skalní záchranné služby,
(pro děti 2 - 4 leté)
SDH Police nad Metují
Cvičíme každé úterý od 17:00 h do 18:00 h
a nás MP. K vidění zde
budou různé záchranné
Cena 200 Kč na II. pololetí nebo 20 Kč na hodinu
přístroje a pomůcky, nejen
Nezapomeňte pohodlné sportovní oblečení,
k vidění, ale i k osahání.
cvičky nebo jinou vhodnou obuv se světlou podrážkou
Vše
bude
doplněno
a pití v praktické lahvičce.
videoprezentacemi
Martina Macounová
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Podzim 2013 - mladší fotbalové přípravky

Pozornému čtenáři měsíčníku jistě neuniklo, že fotbalová pří- roh či trestňák, ale se soupeřem.
pravka je od podzimu rozdělena na starší a mladší. Zpravodajové
Výrazně se lepší Kája Vlček, který v zápase s Machovem konečtohoto významného periodika však byli přítomni většinou na zápa- ně vstřelil gól. Káju sice často v letním období vidíme na procházce
sech přípravky mladší, proto si vystoupení hráčů přípravky starší s babičkou a pejskem, ale o prázdninách ani jednou nevyužil nabídnedovolí zhodnotit a v tomto článku se zaměří výhradně na kluky ku tréninku v Suchodole. A to je určitě škoda. My trenéři víme, že
mladší.
pravidelný trénink Kájovi velmi prospívá a přijde-li trénovat někoKluci odehráli 16 zápasů. V nich dosáhli šesti cenných vítězství, likrát za sebou, jeho výkon výrazně roste. V tréninku by měl přidat
z toho dvakrát až po penaltovém rozstřelu. Desetkrát odešli pora- i jeho bratr Davídek, aby nezmařil výborné šance vlivem horšího
ženi. Povedlo se jim vstřelit 44 gólů, na druhé straně naši brankáři pohybu, než mají soupeři. Do zápasů nastoupili ještě Seba Hlaválovili míč ze sítě celkem 61x. Nejvíce jsme se těšili na zápasy s tra- ček, Matyáš John, Šimon Šrůtek a Jindra Pejskar. Tito hráči občas zadičním soupeřem z Machova, se kterým jsme všechny čtyři zápa- ujali povedenou přihrávkou či výborným obranným zákrokem, do
sy vyhráli, přičemž jsme „machovákům“ vstřelili 20 branek a jen 2 vstřelení gólu měli ale všichni dost daleko. O Jindrovi víme, že mu
obdrželi.
přišlo líto, že nedostal důvěru od mladšího trenéra při penaltovém
Našim nejlepším střelcem byl Míra Hlaváček, který soupeřům rozstřelu v Hronově. Neměl by se však nechat odradit, na tréninky
nasázel 14 branek. Příliš za ním nezaostal Matěj Vít, který se trefil zase začít chodit a zlepšit se natolik, aby o jeho schopnostech již
12x. Celkem 4x byl úspěšný obávaný střelec trestných kopů Vojta příště nebylo pochyb.
Švorčík. Stejný počet při svých sporadických vystoupeních před hoV rámci zimní přípravy nás čekají turnaje v halách v Hronově a
kejovou sezónou vstřelil i Jirka Klíma. Ten přidal i dva góly v zápa- Broumově. Věříme, že na nich zúročíme, co jsme se dosud naučili
sech přípravky starší. Zvláště na začátku sezóny byl úspěšný Vašek a přivezeme si buď pohár pro vítěze nebo alespoň cenu za dobré
Valchař se třemi góly Z dalších našich borců se jednou trefil Matěj umístění, případně pocit, že jsme pro úspěšný výsledek udělali vše,
Danihel, Marek Ištok a Kája Vlček. O našich vítězstvích v penalto- co je v našich silách.
vých rozstřelech rozhodli Matěj Vít, Vojta Švorčík, Vašek Valchař a
Vojta Kvapil a Kamil Švorčík
Jakub Pivnička. O tom, že Vojta, Vašek a Jakub také nějakou penaltu
zkušení trenéři mladší přípravky
neproměnili, raději informovat nebudeme.
Velké starosti měli oba trenéři s obsazením místa brankáře.
Důležitá telefonní čísla k vystřižení
Podzim zahájil Marek Ištok. Ten se však záhy přesunul do
hronovské „Wikov arény“ na hokejové zápasy a trenéři
opět byli namydleni. Naštěstí však díky jejich letitým zkušenostem a čichu na talenty objevili vlohy Kuby Pivničky na
obsazení tohoto důležitého postu. A co se jeho výkonu týče,
Pivnička jako Plánička.
Z obránců byla nejspolehlivější dvojice Vojta Švorčík a Jarda Zemek. Vojta je i úspěšným střelcem penalt a
trestných kopů. Obavy z jeho střel mají nejen soupeři, ale
i správce hřiště
z Machova (viz minulé číslo měsíčníku). Jarda Zemek začal sezónu s přípravkou starší, aby
nebyl odloučen od svého staršího bratra Jana. Nakonec
jsme jej vrátili mezi kluky mladší, kde si počínal ve všech
zápasech výborně. Problémy nemá ani tak se soupeřem,
Jednotné číslo tísňového volání
112
jako s tím, aby vždy přivezl všechny věci domů ( ztráty peněženky, zapomínání batohu, obuvi, triček, čepice, kdykoliv
Hasiči Police nad Metují
725 086 504
a kdekoliv). V tomto směru výrazně předčí i vyhlášené zapomnětlivce Vojtu Riedla a Vildu Gaveleka z přípravky starMěstská policie 602 117 156 nebo
602 280 065
ší. V obraně zaujal i Matěj Khun, který svoji energii začal v
poslední době využívat správným směrem a k soupeři je
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vždy nekompromisní. Ještě vylepšit kopací techniku a bude
výraznou oporou mužstva.
O úspěšnosti útočníků již byla řeč. Míra Hlaváček využíPečovatelská služba Police n. M.
721 082 383
vá svých fyzických předpokladů. Ač postavou malý (pravý
opak jejich psa Alíka), má rychlost a vytrvalost. Tak jako
Sociální odbor MěÚ Police n. M.
491 509 995
tygr číhá na kořist, tak Míra sleduje, kam soupeř odkopne
míč. Hned za ním běží, zmocní se ho a aniž by se zajímal o
to, kde se pohybuje soupeř či spoluhráči, běží k brance, s
Městský úřad Police n. Metují
491 509 999
neutuchajícím hladem po vstřelení gólu. Soupeř mu nevadí,
spoluhráče nepotřebuje.
Pellyho domy - infocentrum
491 421 501
Matěj Vít působí nenápadněji, o míč se tolik jako Míra
nepere, s míčem je ale velký kamarád a na rozdíl od jarKnihovna Police n. Metují
491 543 230
ních zápasů, kdy se nemohl trefit, hodně šancí již promění.
Smířil se již
i s tím, že na fotbalové vybavení díky zapomnětlivosti svého tatíka občas musí čekat poněkud déle,
Nemocnice Broumov
491 413 111
než jeho kamarádi.
Další trojice útočníků, Vašek Valchař, Matěj Danihel a
Nemocnice Náchod
491 601 111
Míra Macek, má mnoho společného. Patří vždy k nejmenším hráčům na hřišti, mají dobrou techniku, rádi by stříleli góly, ale soupeř jim to málokdy dovolí. Všem by slušelo,
kdyby se o míč více prali. Ne mezi sebou, kdo bude kopat

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158
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Starší přípravka na Čertovském turnaji v Broumově

Mocnosti pekelné, zastoupené čertem
Barnabášem a poměrně půvabnou, bezejmennou čerticí, pořádali ve spolupráci
s funkcionáři fotbalového oddílu TJ Slovan Broumov v neděli 15.12. ve sportovní
hale na Spořilově fotbalový turnaj družstev starší přípravky. Čertice byla trochu
přihlouplá, neboť si myslela, že se hrál
mariáš, ale družstva skutečně hrála fotbal. Zúčastnily se 2 týmy domácích a dále
družstva ze Dvora Králové, Velkého Poříčí,
Teplic a Police.
Hrálo se systémem „každý s každým“,
délka zápasu 18 minut. Turnaj jsme zahájili s domácím „B“ týmem. Ujali jsme
se vedení 1:0, když náš gól po nepřesné
rozehrávce soupeřova brankáře vstřelil
sváteční střelec Michal Štancl, alias Lampard. Potom jsme přečkali bez pohromy, i
díky dobrým zákrokům brankáře Tomáše
Valchaře, několik šancí soupeře, až jsme
o vedení přišli těsně před koncem. Výsledek v náš prospěch ještě mohla otočit
Hanka Slezáková, bohužel však ze 2 metrů netrefila bránu. Potřebovala by branku
na kolečkách, aby s ní trenéři posunovali,
do míst, kam se zrovna Hanka trefí. Poslední šanci měl ještě Vilda Gavelek, který
však po uplynutí hrací doby kopnul trestňák místo do brány jen do bránících hráčů. A tak v prvním zápase jsme vybojovali
pouze remízu 1:1.

Jak se však později ukázalo, nebyl to
výsledek z nejhorších. Následoval zápas
s týmem ze Dvora Králové. Za toto družstvo nastoupila i dvě pěkně vzrostlá děvčata a tým jako celek předváděl „ťukes“,
na který jsme jen koukali. Nahrávky, nabíhání, střely z dálky, hra hlavou…Konečný výsledek 0:7 byl ještě milosrdný. Mimochodem, stejným výsledkem skončil i
jejich závěrečný zápas o 1.místo s Broumovem „A“. Takže s předstihem můžeme
uvést, že Dvůr Králové vyhrál celý turnaj
bez ztráty jediného bodu a bez jediné obdržené branky, s celkovým skóre 30:0.
S Teplicemi jsme odehráli náš třetí
zápas a nezačali jsme úplně nejšťastněji,
když náš brankář zapomněl, že na střelu
pod břevno je třeba trochu povyskočit.
Zanedlouho jsme Vildou vyrovnali, následovaly však naše zmatky a nedůslednost
v obraně a během minuty to bylo 1:3. Potom snížení opět Vildou na 2:3, nepohyblivá branka na špatném místě způsobila,
že Hanka v další šanci nevyrovnala a po
uplynutí řádné hrací doby ještě úspěšný
trestňák soupeře a konečný výsledek 2:4.
Zbytečná porážka.
Předposlední zápas s Broumovem
„A“. Zápisník trenéra v kolonce „vstřelené
branky“ zůstal čistý, kolonka „obdržené
branky“ byla úspěšnější, tam se dostalo
číslo šest. V některých fázích utkání jsme

sice hráli docela dobře, leč naše snaha
k úspěšnému výsledku nevedla.
A je zde „malé finále“, zápas o 5.místo s Velkým Poříčím, které zatím všechny
zápasy prohrálo. Věděli jsme, když prohrajeme, budeme poslední, když zápas
skončí nerozhodně nebo těsně vyhrajeme, budeme pátí a dokonce jsme měli i
naději na celkové 4.místo, pokud bychom
vyhráli o více, než 2 branky. Zápas to byl
napínavý od začátku dokonce, s mírnou
převahou soupeře. Rozhodující okamžik
a chvíle slávy pro našeho hráče Lukáše
Jiráska přišel po rohovém kopu, když Lukáš přímo z rohu, za přispění soupeřova
obránce vsítil jediný gól zápasu a výraznou měrou se tak zasloužil o naše konečné 5.místo.
Ale nejhorší přišlo nakonec. A sice vyhlášení výsledků. Na ně se dostavil osobně čert Barnabáš. Ten byl tak „příšernej“,
že z něho šla hrůza. Ještě, že s ním byla
alespoň čertice, která ho trochu krotila.
Docela se divím, že se ho kluci nebáli a
neutekli před ním. Já bych si k němu pro
cenu určitě nešel, i když mě kluci přesvědčovali, že ten čert není „opravdovej“.
Stejně tomu nevěřím.

Vojta Kvapil
příznivec polické kopané

Fotbalové přípravky v zimě a
3.místa na turnajích v Hronově

Po vynucené čtrnáctidenní pauze
na začátku prosince opět fotbalové přípravky tvrdě pracují na vylepšení svých
fotbalových dovedností. Trénink nebyl
přerušen ani v době vánočních prázdnin
a na Silvestra jsme uspořádali pro mladší
a starší přípravku dohromady turnaj ve
fotbale a basketu. Účast přijalo i družstvo
FC Barcelona, alespoň podle dresů. Poslalo však tým ne úplně špičkové výkonnosti
a v obou soutěžích obsadilo vždy 4.místo. Velmi se osvědčil tatík Vít coby ředitel
turnaje v basketu. Zcela bezchybně zapsal do tabulky všechny výsledky, takže
po skončení zápasů nedošlo k jedinému
protestu.
Starší přípravka se v polovině prosince zúčastnila „Čertovského turnaje“
v Broumově.
O jeho průběhu se
můžete dočíst v jiném článku, pokud
jej starší trenér neopomněl dodatečně
poslat redakční radě. Mladší přípravka
pak díky dobrým vztahům mezi naším
starším trenérem Kamilem a trenérem
broumovských kluků Lukášem Lorencem
sehrála rovněž v Broumově turnaj mezi
dvěma našimi družstvy a dvěma z Broumova. Z několika vzájemných zápasů jme
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dokonce jeden vyhráli.
První lednový víkend patřil turnajům
„O pohár města Hronova“, samozřejmě
v Hronově. V sobotu pro mladší přípravku a v neděli pro starší. V rámci tohoto klání byla uspořádána i soutěž ve
stolním fotbale, kde si naši borci vedli
znamenitě a oba týmy obsadily shodně třetí místa. Tím získané ceny obohatily o dvě velké tabulky čokolády.
Mladší kluci zahájili hlavní turnaj proti Hronovu. Vedli si výborně, téměř celý
zápas drželi bezbrankovou remízu i díky
výborným zákrokům brankáře Pivničky.
Až přišla poslední minuta, tentokráte pro
nás šťastná. Obávaný střelec pokutových
kopů Míra Macek se poprvé trefil i ze hry,
a to asi 40 vteřin před koncem. Jeho první životní trefa tak zároveň byla i trefou
vítěznou. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti Novému Městu „A“. Výsledek 0:5
o průběhu zápasu napovídá vše.
Následoval zápas proti „B“ mužstvu
Nového Města. V bráně vystřídal Pivňu
Vašek Valchař (v brance pak vydržel až
do konce turnaje) a vedl si výtečně. Škoda, že jeho životní výkon nesledovala také
mamka, mohla být náležitě pyšná. V tom-

to zápase nestačil jen na umístěnou střelu
pod břevno, takže jsme nakonec prohráli
0:1. Za zmínku stojí dvě neproměněná
sóla Míry Hlaváčka, jinak mohl být i tento
zápas vítězný. Co se nepovedlo v tomto
zápase, vynahradili jsme si v zápase dalším. Vašek v bráně bezchybný, konečný
výsledek se Zábrodím „A“ 2:0 pro nás,
když první gól vstřelil Pivňa po výborné
akci Matěje Víta a druhý Míra Hlaváček.
A opět jako na houpačce, jednou jsi
dole, jednou nahoře, proti Broumovu 0:4.
Poslední zápas proti Zábrodí „B“. V tomto případě nemůžeme napsat, že jsme
nastoupili proti mužstvu, neboť naším
soupeřem bylo družstvo složené výhradně z dívek. Děvčata byla soupeřem velmi
houževnatým, přesto jsme je porazili 3:0.
Naše góly jako proti „áčku“, dokonce ve
stejném pořadí, Pivnička, Míra Hlaváček
z penalty (vida, jak děvčata hrála tvrdě)
a třetí přidal Vojta Švorčík. Takže jsme
dosáhli na 3 vítězství, 3x jsme odešli poraženi a ze sedmi týmu jsme obsadili místo čtvrté. Výrazný posun proti minulému
roku, kdy jsme obvykle končívali na místech šestých. Kromě již zmíněných hráčů
se o úspěch zasloužili ještě Jarda Zemek,

Matěj Danihel, Seba Hlaváček, Matěj
Khun a Matyáš John.
Velmi těžký úkol měli v neděli starší
kluci, když jejich soupeřem byly týmy,
hrající vyšší soutěž, než oni. Postupně
Hronov, Česká Skalice, Broumov a Velké
Poříčí. Proti Hronovu jsme dlouho drželi nerozhodný stav, ke konci zápasu jsme
však byli nepozorní při autu soupeře a
zanedlouho se Tomáš Valchař v bráně tak
dlouho rozmýšlel, zda má míč chytit nebo
vykopnout, až skončil v síti. Takže první
zápas 0:2. Následující zápas proti Skalici
průběh podobný, jen výsledek odlišný,
0:4.
A je před námi derby s Broumovem.
Trenér Michal Steiner změnil taktiku a
rozestavení mužstva, tým vyburcoval
k nesmírně obětavému a bojovnému výkonu, výborně si vedl Tomáš v bráně a
odměnou nám byla konečná remíza 0:0.
Pravé derby se vším, co k němu patří. Zápas rychlý, tvrdý, bojovný a napínavý do
poslední vteřiny.
Se stejnou taktikou i odhodláním jsme
nastoupili do posledního zápasu základní
části. Jediná nedůslednost obrany však

umožnila nejlepšímu hráči celého turnaje přehodit našeho brankáře a prohrávali
jsme. Těsně před koncem jsme konečně
vstřelili náš první gól na turnaji Vildou
Gavelekem, takže i v tomto zápase jsme
dosáhli nerozhodného výsledku, tentokráte 1:1. Pro zajímavost, právě mužstva,
s kterými jsme neprohráli, postoupila do
finále, které skončilo 1:0 pro Velké Poříčí.
Pro nás pořadatelé připravili ještě
souboj s mužstvy České Skalice a Hronova o konečné pořadí na 3. až 5. místě.
S Českou Skalicí jsme však bohužel prohráli i podruhé, v tomto zápase 0:2. Poslední naše vystoupení proti Hronovu
bylo úspěšnější. O konečném výsledku
rozhodl závěr zápasu. Prohrávali jsme
0:1 a těsně před koncem vyrovnali Michalem Štanclem po rohovém kopu na
1:1. Pokud se Michal začne při zápasech
snažit jako na tomto turnaji, může se i on
stát brzy platnou posilou týmu. Naše výsledky, 3 remízy a 3 porážky i přes naše
velmi dobré výkony na lepší, než 5.místo
nestačily. Turnaje se zúčastnili ještě hráči
Kuba Maryška, Vojta Riedl, Lukáš Jirásek,
David Prouza, Kevin Rafael, Roman Žiga

a hráčka Hana Slezáková. Ta jako jedna
ze tří dívek, účastných na turnaji, obdržela speciální cenu v podobě plyšového
pejska. Takže tím pádem má doma jednu
„vobludu“ živou a jednu plyšovou.
Svým výkonem tentokráte nepřesvědčili naši fanoušci a hlavně fanynky, snad i z toho důvodu, že kvůli řízení
motorových vozidel nemohli využívat
dobrodiní výborně zásobeného bufetu.
Cena pro nejlepší fanoušky nás tak letos
minula a nakonec vůbec nebyla udělena,
neboť fanoušci ostatních týmů na tom
byli podobně.
V únoru čeká mladší přípravku ještě
turnaj v Broumově, domluveny máme i
přípravné zápasy pro starší přípravku
v Teplicích a pro mladší v Broumově. A co
bude dál, těžko předvídat. Buď začne ťukat jaro na dveře, nebo teprve začne pravá zima. My se však bez ohledu na počasí
budeme svědomitě připravovat na další
fotbalovou sezónu.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
trenéři mladší přípravky

Máme vrcholnou sezónu. (Měli
bychom
mít.)
Jenže bez sněhu
to s vrcholnou
sezónou
není
úplně tak podle
plánu. Trénujeme
běhání v blátě
na Nebíčku a okolí a za zbytky sněhu
vyjíždíme na Šerlich, který nám dává
alespoň nějakou možnost lyžování. Závody se šmahem rušily. V době před a
mezivánoční jsme neodjeli závodit do
Machova, do Vrchlabí, ani do Deštného

na pohár KSL, ani do Trutnova na pohár
KSL, zrušeny byly středeční poháry v Polici i v Machově.
Český pohár dorostu a dospělých, který se měl konat v Jablonci nad Nisou, musel být přeložen do Nového Města na Moravě, kde mají dostatek umělého sněhu.
Prvním krajským závodem byl pohár
KSL přeložený z „jarně“ zeleného Vrchlabí na sníh na Horní Mísečky. Přihlásilo
se přes 600 běžkařů z celé ČR a bylo to
opravdu ve velkém. Naši měli zastoupení
v dětských i dospělých kategoriích. Tento závod byl současně nominačním pro
mladší a starší žactvo na Zimní olympiá-

du dětí a mládeže ČR, která proběhla ve
dnech 19. – 24. 1. 2014 v Novém Městě
na Moravě. Naše Bára Meierová a Kačka
Šefcová potvrdily svou nominaci a reprezentovaly nejen naši Polici, ale celý
Královéhradecký kraj. A reprezentovaly
dobře? To bylo v době před uzávěrkou
měsíčníku ještě velkým překvapením.
Snad výborně!
Další závod Českého poháru dorostu
a dospělých, který se měl konat na Božím
Daru, byl přeložen na Horní Mísečky, kde
udržují 2.5 km závodní okruh.
Výbor LO

V sobotu 18. ledna se na umělé stěně
v sokolovně v Polici nad Metují uskutečnil
již 23. ročník závodu v lezení na obtížnost
NOVOROČNÍ OPEN. Letošního ročníku se
zúčastnilo 32 lezců a lezkyň, přičemž závod
měl díky závodníkům z Polska a Slovenska
mezinárodní úroveň. Celkovou kvalitu závodu pak podtrhovala účast čtyř zástupců
českého reprezentačního výběru.
Závodní cesty pro letošní ročník postavili Pavel „Alberto“ Hrubý a Jirka „Prťka“
Koutský. Závod probíhal pod vedením ředitele závodu Pavla Axmana, který je i současným předsedou pořádajícího HK Ostaš.
Hlavním rozhodčím letošního závodu byl
Jirka „Heřman“ Škop.
Na úvod kvalifikace předvedli stavitelé
cest, jak je možné dosáhnout vrcholu v každé ze tří kvalifikačních cest (tzv. TOPu). Ve

třech kvalifikačních cestách se podařilo 7
borcům dolézt až na vrchol, přičemž stejné
cesty dolezly do samého konce dokonce i 3
borkyně (!).
Postupový klíč do finále byl jury závodu v čele s hlavním rozhodčím stanoven na
12 v případě mužů
a juniorů, a 6 v případě žen a juniorek.
Shodou
okolností
se na 12. postupové příčce umístili
čtyři závodníci se
shodným výsledkem
z kvalifikace, a tudíž
bylo finále kategorie
mužů a juniorů celkem lidnaté!
Celkovým
ví-

tězem se stal reprezentant Tomáš Binter
z Pece pod Sněžkou, který jako jediný téměř překonal velmi těžký krok, nachystaný
staviteli trati po 12 metrech lezení ve stropovém převisu. S děleným druhým místem
se museli spokojit junior Vojtěch Trojan z

Jak to chodí v lyžařském oddíle, když není sníh

Novoroční Open 2014
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Liberce a vítěz Openu z roku 2011 Dalibor
Muráň. V kategorii žen a juniorek vylezla
nejvýš a zvítězila teprve sedmnáctiletá reprezentantka a dvojnásobná mistryně ČR
Jana Vincourková z Vyškova před druhou
(ještě mladší) juniorkou Veronikou Peltrámovou z Prahy a třetí Gabrielou Vráblíkovou ze Železného Brodu.
V žádné z finálových cest se diváci nedočkali TOPu, ale i tak panovala v sále výborná atmosféra a spokojenost s výkony, jaké
finalisté a finalistky předvedli. Třešinkou
na pomyslném dortu letošního Novoročního open mohlo být superfinále v kategorii
mužů, neboť ještě před posledním pokusem Tomáše Bintera figurovali na prvním
místě dva lezci, kteří ve finálové cestě dolezli do stejného místa, nicméně Tomáš
Binter – přesto že mu již notně docházely
síly – předvedl při svém finálovém pokusu o jeden krok více a zajistil si tím nejen
ovace zaplněné sokolovny, ale i první místo.
Bez zajímavosti pro diváky nebylo ani závěrečné exhibiční vystoupení reprezentantky
Veroniky Scheuerové z HK Lanškroun, která
se pokusila (mimo soutěž) přelézt mužskou
finálovou cestu, přičemž její výkon byl velmi zajímavý a s ohledem na absolvovaný
závod až nečekaný!
Velikým pozitivem závodu bylo početné
publikum, které v sokolovně opět vytvořilo
– pro Polici tradiční – bouřlivou atmosféru,
za což všem divákům z blízkého i vzdálenějšího okolí patří velký dík!!

3. místo – Gabriela Vráblíková (HO Železný
Brod, Makak)
4. místo – Eliška Vlčková (BigWall Praha –
Vysočany)
5. místo – Veronika Scheuerová (HK Lanškroun)
6. místo – Adéla Jeníková (Skvadra Pardubice)
Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří nám již několik let s pořádáním závodu pomáhají, a zároveň velkému
zástupu lidí, kteří s pořádáním závodu více
či méně pomáhají, a které to ani po těch letech nepřestalo bavit, ať již jde o rozhodčí,
stavitele cest nebo zpracovatele výsledků!

Zároveň díky lidem, kteří přijeli do Police
závodit nebo fandit. Už teď se těšíme na
NOVOROČNÍ OPEN 2015!!!
Za podporu tímto děkujeme Českému horolezeckému svazu, městu Police
nad Metují, TJ Sokol Police nad Metují, a
dále těmto firmám a jednotlivcům: Ovoce a
zelenina Schreiber, Sportiv Redpoint, Doldy, Direct Alpine, Bufo, Lizard, VANGO-CZ,
Rock Pillars, HUDY, Blue Fly, Manmat, MAKAK, Tilak, Ocún, MAMMUT, RESTDAY, AIX,
a PINGUIN.

Jirka Škop HK Ostaš

Konečné výsledky:
Kategorie muži a junioři:

1. místo – Tomáš Binter (Taxi Skútr Fiala
Pec p. S., Chata Sasanka, Bufet u Klusoňů)
2. místo – Vojtěch Trojan (HO Komorní výtah, Liberec)
2. místo – Dalibor Muráň (COOLICH, Makak)
4. místo – Petr Havrda (HO Lomnice nad Popelkou, Stěna Sobotka)
5. místo – Jiří Lautner (LK Vyšehrad)
6. místo – Vladimír Střílek (HK Polička)

Kategorie ženy a juniorky:

1. místo – Jana Vincourková (Salewa, Klajda
team, Tendon
2. místo – Veronika Peltrámová (SmíchOFF
Praha, Andrea Boldrini)

TJ Spartak Police nad Metují
oddíl kopané
vyhlašuje výběrové řízení

na provozování občerstvení
v areálu fotbalového hřiště
„Vražedné pobřeží“

Informace:
Karel Klimeš - tel. 775 116277
Petr Rutar - tel. 603 929838
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Nabízíme k prodeji:
-

statek s pozemky v obci Bělý
penzion v Teplicích nad Metují
chalupu s větším hosp. stav. a cca 2ha
pozemku v České Metuji
byt 1+1 v OV o velikosti 45 m2 v Bukovici
RD v Martínkovicích v okrese Náchod
chalupu ve Starostíně, okres Náchod
dům s kom. prostorem a bytem ve
Zbečníku, okres Náchod

Informace na tel. 608 280 563, email
novakova@rva.cz, www.rva.cz

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
Polický měsíčník - únor 2014 - strana 37

ZO chovatelů
v České Skalici
Vás zve na

JARNÍ VÝSTAVU
králíků, holubů, drůbeže

s prodejem kuřic

nosného typu

a prodejem
chovatelských
potřeb
Výkup králičích kožek
- cena od 27,- Kč
dne 22.2.2014
od 8 do 10 hodin.

Výstava se koná
22. a 23.2. 2014

v chovatelském areálu
v Jiráskově ulici.
Otevřeno je v sobotu
od 8 hod. do 16 hod.
v neděli
od 8 hod. do 11 hod.

Chovatelé zvou širokou
veřejnost k návštěvě!

HLEDÁME
Obchodní zástupce do týmu
Nabízíme
• Profesionální a příjemné
pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj

800 888 120

•
•
•

Práci s lidmi
Týdenní provizi
Otevřenost a férovost

www.faircredit.cz
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Kontakt:
Jiří Horký, Nerudova
684 Česká Skalice
e-mail: jiri.horky@email.cz
Tel. 774 574 312
Občerstvení zajištěno
po celou dobu výstavy
Vstupné: dospělí – 30,- Kč
děti zdarma

OZNÁMENÍ

O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení

na pozici
REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
druh práce: Komplexní zajišťování správy majetku
města, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje
a jiných forem disponování s tímto majetkem.
místo výkonu práce :
platová třída :

Území města Police nad Metují
9. platová třída

Předpoklady:

dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku


Požadavky:

• dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou
• orientace v přípravě kupních a nájemních smluv
• orientace v katastrálních mapách a v postupu zápisu
do katastru
• komunikativnost a umění jednání s lidmi
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)
• praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

Firma JOLA OBUV JIRÁSEK,
Tomkova 47, Police nad Metují

přijme pracovnici

pro příjem a výdej zakázek a šití na
šicím stroji na zkrácenou
5 hodinovou pracovní dobu
od 9.00 do 14.00 hodin.

PEDIKÚRA do domu
Veronika HAŠKOVÁ,
Žďár nad Metují 211

objednávky na tel. 733 661 092

Uzávěrka přihlášek:

14. února 2014

Termín nástupu:

1. května 2014

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v obálce
označené „konkurz referent majetku“ na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz

Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
znalostí a dovedností týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř.
doklad o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Pozn. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
- zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
- rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
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2.ročník večerního promítání na Ostaši
pátek 7. 2. v 19 hod. - promítá Jaroslav Čálek - Mons-Olympus
sobota 8. 2. v 19 hod. - hraje skupina SPLAV
pátek 14. 2. v 19 hod. - promítají Josef Marek a Míra Švec

Z Letohradu na kole do Santiága 3261 km

pátek 21. 2. v 19 hod. - promítá Jindřich Blažek
Toulky po Francii
pátek 28. 2. v 19 hod. - promítá Jiří Pášma - Bílé hřebeny Alp
Hospůdka je otevřena:
pátek 11-24 hod., sobota 10-24 hod., neděle 9-19 hod.

Nabízíme do pronájmu
obchod v centru
Náchoda.

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

Bližší info na tel. 737 261 680.
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OCELTECH, s.r.o.
Nádražní 311, Police nad Metují, 549 54
Přijme pracovníka na pozici:

Ekonom, účetní
Náplň práce:
zpracování podkladů pro externí účetní
asistent(ka) jednatele společnosti
zpracování mezd
fakturace
banka, pokladna, rozbory
Požadujeme:
znalost podvojného účetnictví
vysokoškolské vzdělání či SŠ s praxí
velmi dobré organizační schopnosti
spolehlivost, samostatnost, pečlivost
základní znalost AJ či NJ
řidičský průkaz B
znalost IS Helios výhodou
Benefity:
mobilní telefon
platové ohodnocení odpovídající funkci a
dosaženým výsledkům
Nástup možný ihned.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj
strukturovaný životopis na adresu:
burdych@oceltech.cz, nebo volejte na tel.číslo:
606 890 285

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

Police n. Metují

Datum:
25. 2. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
27. 2. 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

KOUPÍM POZŮSTALOST - veteš,
vyklidím půdu, sklep, dům, byt.

Kontakt: 608 103 810
Koupím staré hračky
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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: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

Zateplovací práce na obou budovách základní školy díky příznivým
povětrnostním podmínkám pokračovaly po celý leden.
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