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Investiční akce finišují
Stavební úpravy místní
komunikace ke sběrnému dvoru
Další místní komunikací, kde byly v listopadu provedeny stavební úpravy, je cesta ke sběrnému dvoru ulice V Domkách. Projektovou dokumentaci pro tuto
úpravu zpracovala firma PRODIS Hradec Králové.
V rámci předprojektové přípravy byl také proveden
nutný geotechnický průzkum, který provedl RNDr.
Vacek. Z průzkumu vyplynulo, že konstrukce stávající cesty byla do hloubky 95 cm tvořena podmínečně
vhodnými nosnými vrstvami a hlouběji se nacházelo
nevhodné rostlé jílové podloží. S ohledem na výsledky
tohoto průzkumu byla navržena konstrukce vozovky
nová, s výměnou aktivní zóny, s podkladní vrstvou ze
štěrkodrti a dvouvrstvým asfaltovým krytem. Rekonstrukci provedla firma SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. Meziměstí. Délka úpravy komunikace je cca 166 m, základní šířka 5,50 m, v rozšíření
ve směrovém oblouku je 6,70 m. V rámci této akce
byla provedena úprava vozovky, přilehlých vjezdů
a podél stávajícího objektu truhlárny byl proveden
odstavný pruh šířky 2,40 m se štěrkovým povrchem.
Odvodnění je zajištěno příčným levostranným sklonem do přilehlého nezpevněného terénu. Krajnice
byly provedeny v šířce 0,50 m, rovněž se štěrkovým
povrchem. Pláň je odvodněna trativodem do vsakovací jímky. Díky příznivému počasí bylo i tato dílo dokončeno v termínu dle smlouvy o dílo.

Dřevoocelová svodidla v Hlavňově

Firma Značky Plzeň spol. s.r.o. instalovala začátkem listopadu v Hlavňově, v počátečním úseku stoupání cesty na
Hvězdu, dřevoocelová svodidla. Jedná se o silniční záchytný
systém EURO - kombinovaná dřevoocelová svodidla testovaná
podle evropské normy. Tento záchytný systém spojuje estetické prvky s prvky bezpečnosti. Je zvláště vhodný pro chráněné krajinné oblasti, přírodní a městské rezervace, cyklistické
stezky apod. a šetrný k životnímu prostředí. Pro dřevěné části
svodidla bylo použito dřevo z borovice lesní, tlakově impregnované až k jeho jádru. Tento postup zajišťuje vysokou životnost
jednotlivých dílů a tím i celku. Instalovaná svodidla by měla
přispět ke zvýšení bezpečnosti tohoto silničního úseku, zvláště
v zimních měsících.

Urnový háj

Firma Vše pro stavby, s.r.o. z Náchoda stavebně upravila
v průběhu říjnu a listopadu chodníky v centrálním prostoru
urnového háje na hřbitově. Opravila, očistila a doplnila stávající zádlažby, včetně obrubníků a provedla zádlažby nové, z pískovcové anglické dlažby. Dlažba byla provedena kombinací
velkého a malého druhu, tl. 6 cm, od dodavatele spol. Granit
Teplice nad Metují. Stávající zpevněná zemina byla odstraněna, původní zahradní obrubníky byly očištěny a znovu osazeny
do betonového lože. Chybějící obrubníky byly nahrazeny novými. Po odebrání zeminy byla pláň upravena, proveden podklad
ze štěrkopísku a následně stabilizace podkladním betonem.
Dlažba byla kladena do štěrkopísku a vyspárována. Celkově
bylo docíleno lepšího vzhledu a trvanlivosti této části urnového háje.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Mozaika z radnice . . .

yy Uzávěrka Polického měsíčníku je vždy
20. dne v měsíci. Ta minulá byla po komunálních volbách a před veřejným volebním zastupitelstvem. Děkovala jsem
za zpětnou vazbu, podporu a Vaši důvěru. Tu jsem dostala i od nového zastupitelstva. S Jirkou Škopem zůstáváme ve
vedení města. Díky současné legislativě
jsme „plynule“ přešli z jednoho volebního období do druhého. Sama v sobě jsem
si však pomyslnou čáru udělala. Zhodnotila. I mezilidské vztahy, které tradičně
díky předvolebnímu a volebnímu klání
přinášejí i šrámy na duši.
yy Na poslední radě města ve volebním období 2010 – 2014 jsme poděkovali těm,
kteří v radě města odvedli poctivý kus
práce a uvolnili místo jiným. Jiřímu Vlčkovi, Luboru Bořkovi a Vladimíru Seidlovi. Pozvali jsme i Zdeňka Kadidla a Josefa
Hauka. Zastupitele, představitele města
v uplynulých letech. Pan Zdeněk Kadidlo
pracoval pro město od roku 1990. Neuvěřitelných 24 let! Jako zastupitel, místostarosta i starosta. Děkuju jemu, děkuju všem, kteří svojí pracovitostí posunuli
naše město kousek dál. V radě města budou působit nováčci, kteří dostali za úkol
převzít zodpovědnost za ekonomiku
města – Jan Antl, Jan Pohl a Jiří Vlček ml.
yy Volby probíhají také v Polsku. Sledujeme
jejich průběh v partnerské Swidnici. Ve
třiadvacetičlenné radě jsou dvě třetiny
nových tváří. Po letech se vrací Andrzej
Protasziuk, který před šestnácti lety byl
viceprezidentem, a díky kterému udržujeme se Swidnicí vřelé a především
přínosné vztahy. Ze sedmi kandidátů
na prezidenta do druhého kola, které se
uskuteční 30. 11., postupuje současný
prezident Wojciech Murdzek /3 volební
období/ a Beata Moskal-Slaniewska.
Letošní rok je na spolupráci našich měst
/vzpomínali jsme 20 let od podpisu
partnerství/ bohatý. Více str. 14. V prosinci nás ještě čeká účast na adventních
trzích a 13. 12. celodenní výlet, na který
se můžete přihlásit i Vy.
yy Žijeme současností, ale zastavujeme se i
u významných událostí. Pro připomenutí, pochopení, uvědomění si. Přednáška
Petra Zudy udělala pomyslnou tečku za
letošními akcemi u příležitosti kulatého
začátku nelítostné první světové války.
Jména obětí této války na letos zrestaurovaných deskách umístěných v podloubí radnice aktivují potomky, kteří se
chtějí dozvědět něco víc ze života legionářů. Bohužel je velmi obtížné se dostat
k informacím…
yy Tradičně jsme u příležitosti Dne válečných veteránů uctili památku obětí
všech válek. Na hřbitově i na náměstí
před radnicí. Radostí byla účast krojovaných sokolů a skautíků – světlušek pod
vedením Lenky Burešové. Ostrostřelce

yy

yy

yy
yy
yy

yy

yy

yy

yy

a TS 20 Pláň vedl městský praporečník
Honza Pohl.
Dvacet pět let od listopadových událostí
roku 1989 jsme si připomněli komorně.
Setkáním u kašny, zapálením svíček, mší
svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou sloužil Marian Lewicki.
Ani konci roku se nevyhýbají smutné
události. Odchody lidí na věčnost. Naplňování koloběhu života od jeho zrození
do úmrtí. Námi všemi uvědomělou zákonitostí, která nás ale vždy překvapí a
zaskočí. Zvlášť týká-li se našich blízkých
či známých. Z Pardubic přišla zpráva
o tichém odchodu polického patriota,
představitele města, posledního Šarkána
pana Karla Vacka. Letos 26. května se dožil 102 let.
V sobotu 17. 11. jsme se rozloučili s paní
učitelkou Libuší Šulcovou, taky sokolkou
– matkou praporu.
Všichni, kteří museli odejít, zůstávají
v našich srdcích. Ti, kteří žili pro druhé,
obzvlášť. Za nás, kteří naplňují svoji cestu, s úctou děkuju!
Přející podzimní počasí umožňuje celkem bezproblémové dokončování naplánovaných oprav komunikací. Některé
se zpozdily díky přetíženosti obaloven.
Paradoxně dostávají přednost v odběru
asfaltu velké firmy a ty menší platí penále, protože nemohou splnit nasmlouvané
podmínky.
Operační plán zimní údržby jsme aktualizovali. Je umístěn na www.meu-police.
cz. Uvidíme, jaká sněhová a ledová nadílka nás čeká. V každém případě bychom
Vás chtěli požádat o součinnost, trpělivost a osobní opatrnost. Technika i lidé
ji obsluhující jsou připraveni. Kalamitní
situace považujme za nestandardní, a
proto nečekejme okamžitou pomoc na
všech místech zároveň. Děkujeme.
V pátek 14. listopadu jsme se s panem
místostarostou a panem tajemníkem vypravili do Brna. Do Mahenova divadla na
Galavečer, na kterém proběhlo slavnostní vyhodnocení celorepublikové soutěže
O nejkrásnější radnici. Jiří Škop přebral
cenu na krásné třetí místo. Druhou
příčku obsadilo Hostinné a první cena
putovala do Prostějova. Nemá význam
rozebírat tuto soutěž. Berme naši účast
a ocenění jako příjemné a potřebné zviditelnění našeho města. Děkujeme Oldovi Jenkovi za bezvadné snímky exteriéru
i interiéru radnice, které prezentovaly
naši radnici.
Na radnici proběhl i „předaudit“. Kontrola z krajského úřadu. Potěšující je, že bez
připomínek. Děkuju všem spolupracovníkům, jejichž práce je každoročně dvakrát prověřována.
Polický měsíčník vstupuje do sedmnáctého ročníku. Grafičkou obálky zůstává
Božena Vrabcová, na titulní straně bu-

POZVÁNKA
na 7. veřejné
zasedání
zastupitelstva města
v roce 2014,

které se koná ve středu

10. prosince 2014
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů.
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dou opět fotky Oldy Jenky, fotoeditorial
si ponechává Štěpán Horák. Osobně jsem
poděkovala firmě BNB, panu Brátovi, za
bezvadnou roční spolupráci. Od ledna se
Polický měsíčník bude tisknout u Reslů.
Děkuju za velkorysou nabídku, kterou
jsem od nich dostala. Za sebe, za nás
všechny. Budou PM tisknout zdarma. Navrhnu, aby ušetřené peníze v rozpočtu
byly použity na podporu sportování a
zdravého životního stylu dětí, mládeže,
mladých rodin. Obsah Polického měsíčníku bývá čas od času diskutovaný
a kritizovaný. Za sebe snad jen, že není
záměrem, aby byl „pouze“ zpravodajem,
ale periodikem, které udržuje, podporuje genius loci města. Aby žil příspěvky
současnosti i z let minulých.
V posledním říjnovém víkendu jsem se
zúčastnila poznávacího výjezdu za příklady dobré praxe na Netolicko, které
organizovala Místní akční skupina Mezi
Úpou a Metují. Je zajímavé sledovat využívání dotačních peněz. Ne vždy smysluplné. Věřím, že nám se spíš ona smysluplnost víc daří než naopak. Z dotačního
programu jsme získali zametací stroj.
Str. 5.
Letos jsme z rozpočtu města vydali hodně peněz na modernizaci našich škol. O
tom Vás pravidelně informujeme. Mnohé vidíte na vlastní oči, když kolem nich
procházíte. Ve čtvrtek 30. 11. základní
škola pořádala den otevřených dveří.
Vedení školy i my jsme byli rozpačití
z malé účasti veřejnosti. I nám se cca desítka zájemců z řad veřejnosti zdá taky
nízká. Čím to asi je?
Vzpomínka na zesnulé se uskutečnila
jako každoročně v urnovém háji. Letos
jsme zde opravili další část chodníku.
Firmou, která rekonstruuje i hřbitovní
zeď. Jestliže jsem letos chválila firmu
Ječmínek, přidávám do seznamu i Vše
pro stavby s.r.o. Na základě urputných
stížností jsme museli nechat přeložit část
chodníku.
Delší dobu probíhají jednání s občanským sdružením Merkur Toys – předsta-
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viteli Muzea Merkur. Historicky projevili
zájem o využití celé budovy bývalého
SOUz pro expozici Merkuru a mechatroniky. Dnes tolik potřebné podpory
technického myšlení dětí a mladých
lidí. Každý vztah však musí mít pevný
řád. Město, jako správce majetku, musí
s ním hospodařit řádně. Muzeu Merkur
vychází víc než sedm let jeho existence
vstříc minimální výší nájemného. Jsme
připraveni se společností Merkur Toys
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
celé budovy dle nájemného v místě obvyklém. V tomto případě ve výši 200 Kč
za 1m2. Zde přichází v úvahu 650 m2, celkem tedy 130 tis. Kč ročně. Jsme si však
vědomi, že muzeum je těžko výdělečnou
institucí. Proto navrhuji vstřícné snížení
ročního nájemného o 30 tis. Kč. O vývoji
jednání Vás budu informovat.
yy Společnost GAPA je majitelkou bývalého Hotelu Ostaš na náměstí. Na základě
Vašich žádostí a stížností jsem jednala s
jednatelem společnosti a provozovatelem.
yy DSO Lesy Policko spravuje městské lesy.
Jedna z viditelných aktivit je revitalizace starého parku. Uzavřeli jsme druhou
etapu. Jsou instalovány poslední díly
zábradlí, rozšířeny cestičky, schodiště,
altán. Třetí etapa, kterou plánujeme na
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jaro příštího roku, počítá s umístěním
mobiliáře – lavičky, naučné tabule, v plánu mám zpestření, které přispěje k návštěvnosti rodiči s dětmi.
Ve středu 19. 11. jsme poděkovali za poctivou službu Jirkovi Beranovi, který se
vzorně o městské lesy léta staral. Přejeme mu zdraví a radost ze svého nástupce, který bude mít nelehký úkol. Navázat
na Jirkovu neobvyklou pracovitost a oddanost lesu, bude obtížné.
Předposlední víkend listopadu jsem
trávila ve Velkých Bílovicích. Nepsaném
partnerském městě, kde v neděli 23. 11.
velmi úspěšně vystoupil náš Big Band.
Snad se nám podaří v roce příštím u nás
ve městě předvést jejich krojované zpěváky a muzikanty.
V listopadu se na Hvězdě uskutečnilo
neformální setkání městských strážníků
náchodského okresu. Určitě zajímavá výměna zkušeností.
Další setkání proběhlo v Pellyho domech
– tentokrát se jednalo o zástupce informačních center celého okresu, které koordinuje Branka o.p.s. Cestovní ruch už
není popelkou a dochází k naplňování
dlouho avízované a prověřené skutečnosti, že rozumné využití turismu může
působit a taky má, jako jedno z průmyslových odvětví.

Nový územní plán města nabyl účinnosti

Po několika letech se podařilo dotáhnout do konce náročné práce na novém
územním plánu města. Jelikož při projednání konečného znění územního plánu došlo
ke střetu mezi záměry soukromých osob, či
záměry města, s pohledem některých dotčených správních orgánů (v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany
ZPF), je výsledkem těchto partikulárních
střetů – jak už to někdy bývá – konsensus.
Konsensuální stav je stavem, kdy ani jedna
ze stran není spokojena úplně, ale přesto
nikdo nemůže namítat, že právě jeho zájmu
nebylo vyhověno. Někdy je prostě nutné se
smířit s tím, že žijeme v krásném a cenném
území, a daní za to je, že někdy je kvůli tomu

třeba (kolegové z ochrany přírody prominou a Karel Schwarzenberg laskavě dovolí)
„sníst žábu“.
Územní plán města je závazným a pro
další rozvoj města nezbytným dokumentem. Děkuji proto z tohoto místa všem, kteří
se na přípravě, projednání, zajištění financování, či na hledání konsensuálních řešení
podíleli. Současně také děkuji společnosti
URBAPLAN Hradec Králové a panu Ing.
Arch. Pavlu Metelkovi za vypracování územního plánu. Závěrem je třeba vyslovit poděkování i paní Ing. Nývltové z Městského úřadu Náchod, která celé projednání územního
plánu zajišťovala po úřední stránce.
Jiří Škop, místostarosta

Vánoční strom na polickém náměstí

Blíží se vánoční čas a polické náměstí již krášlí rozsvícený vánoční strom, který je součástí tradiční vánoční výzdoby města. Ten letošní je opět smrk pichlavý a na
Masarykovo náměstí byl převezen od hřbitova. Rostl zde
ve skupině šesti smrků, které bude muset město pokácet
z důvodu značného narušování dlažby přilehlého chodníku. Jeho pokácení, transport na náměstí, usazení a ozdobení zajistily tradičně polické technické služby.
Rád bych touto cestou popřál celému městu i příležitostným poutníkům, aby nám tento vánoční strom, společně s betlémem pod jeho korunou, zpříjemnil adventní
a vánoční čas a nasměroval nás od nepodstatných věcí
k pravému poselstvím Vánoc. Sláva na výsostech Bohu a
Pokoj lidem dobré vůle. Klidný čas adventní a krásné Vánoce přeje

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují
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yy Konec roku je i časem tradičního hodnocení. Komise pro obřady a slavnosti
se sešla 10. 11. Předsedkyně paní Zdeňka Šváblová nás provedla celým rokem.
Množstvím aktivit, které patří mezi
velmi citlivé, potřebné a očekávané.
Blahopřání k výročím, vítání občánků,
svatby, vzpomínka na zesnulé, pasování
na školáky, loučení se s absolventy základní školy, loučení se zesnulými, ale
i oceňování dobrovolných dárců krve.
Letos opět v Divadelním klubu Kolárova
divadla. ČČK, se kterým na této akci spolupracujeme, pozvalo 29 oceněných.
yy Na konci listopadu jsem se zařadila do
zástupu gratulantů, kteří chtěli stisknout
ruku Ing. Josefu Novákovi, generálnímu
řediteli Veby a.s. Nejen u příležitosti životního jubilea popřát, ale taky poděkovat. Za obdivuhodné vedení firmy, která
viditelně vzkvétá, prosperuje, drží zaměstnanost v regionu. Věnuje se mládí.
Investuje do výroby. Opravuje a udržuje své nemovitosti. Vymýšlí, realizuje a
podporuje.
yy Žijte, užívejte a především prožívejte. I v
roce 2015.
Ida Jenková

Vánoční
a novoroční přání

Železnou nedělí začal letošní Advent.
Na adventním věnci jsme zapálili svíčky
ve jménu naděje. V průběhu příštích týdnů zapálíme o adventních nedělích další
svíčky ve jménu míru, přátelství a lásky,
abychom si nakonec připomněli vlastní
příchod Krista. Takto lze na následující
období pohlížet z hlediska liturgického.
Z běžného pohledu je před námi období čtyř týdnů, jejichž vyvrcholením
budou Vánoční svátky. Čeká nás období
všeobecného shonu, období, kdy z každého reproduktoru budou zaznívat vánoční písně či koledy, a kdy každý – ve
snaze zařídit vše potřebné, ať doma, či
v zaměstnání – trochu opomene pravého
významu Vánoc, zmíněného v úvodu.
Přesto, nebo snad právě proto, je na
místě nevnímat příchod Vánoc pouze
skrze často zbytečný stres z honby za
materiálním ideálem svátečních dní, ale
pokusit se vnímat i onen (hlavní) duchovní význam této křesťanské tradice.
Je mi ctí, že Vám všem mohu opět
z tohoto místa již nyní popřát klidné prožití adventního času a následně příjemné prožití Vánoc v kruhu Vašich rodin,
či Vašich nejbližších. Přeji Vám všem, ať
prožijete Vánoce v radosti, spokojenosti
a pokoře.
Do roku 2015 Vám všem přeji hodně zdraví, hodně odvahy a síly, jakož i
dostatek nadhledu, které jsou potřebné
pro zvládnutí těžkých chvil, které nám
přináší život.
V úctě
Jiří Škop, místostarosta

K zimní údržbě místních komunikací

Jelikož není úplně možné se
spolehnout na to, že zima, která pomalu
přichází do našeho regionu, bude stejně
mírná, jako ta minulá, přinášíme na
tomto místě několik informací týkajících
se provádění zimní údržby na území
města.
Zimní údržba města neprobíhá (a ani
v minulosti neprobíhala) nikterak živelně,
či svévolně, ale právě naopak je zajišťována
podle předem schváleného harmonogramu.
Tento harmonogram je zakotven v obecně závazném právním předpisu, kterým je
v našem případě Nařízení města Police
nad Metují č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob a časové lhůty pro
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
úseků silnic, a kterým se vymezují místní
komunikace a chodníky, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dostupné na www.

Kácení smrků před
hřbitovem

Opět přichází situace, kdy město
bude muset udělat radikální zásah do
městské zeleně. Vedle výměny stromů
na náměstí, která se uskuteční v příštím
roce, bude nutné vyměnit také stromy
před hřbitovem. Jedná se o 6 vzrostlých
smrků pichlavých, které již narostly do
stáří dospělých jedinců a s výškou cca
20 m a průměry korun okolo 6 m tvoří
průčelí hřbitova. Oddělují tak rušný provoz v ulici Na Babí od klidového území
městského hřbitova. Důvodem k výměně
ale nejsou jejich nadzemní rozměry, protože jsou to zatím zdravé a vitální stromy
bez zjevných defektů nebo statických
problémů, ale stejně tak jako na náměstí je velkým problémem značné zvedání
terénu nad prokořeněným prostorem
v důsledku tloustnutí jejich kořenů. Projevuje se to výrazným zvlněním stávající
dlažby přilehlých chodníků a zvedáním a
praskáním pískovcové podezdívky plotu.
Chůze po tomto chodníku se stává, zvláště pro starší lidi, nebezpečná a mohla by
skončit i vážným úrazem. Zasahovat do
kořenové zóny a frézovat nebo odřezávat kořeny je zvláště u vysokých stromů
velmi problematické, protože to s velkou
pravděpodobností přináší napadení dřevokaznými houbami a následné statické
selhání. Vzhledem k tomu, že se situace
chodníků a podezdívky stále zhoršuje,
rozhodlo město zrealizovat výměnu stromů. V tomto období vegetačního klidu
bude proto provedeno pokácení stromů s následným odfrézováním pařezů a
úpravou terénu. Na jaře 2015 pak budou
na místě původních vysazeny nové stromy, a to některého z vhodných kultivarů
smrku. Vedle výměny stromů pak proběhne i rekonstrukce chodníku.

Ing. Jan Troutnar,

meu-police.cz). Jelikož je tento dokument
předpisem, který má charakter „městského
zákona“, je dobré se s tímto dokumentem
seznámit, neboť jak známo, v životě platí
všeobecně známá zásada římského práva:
Neznalost práva škodí a nikoho neomlouvá
(Ignorantia iuris nocet, neminem exusat).
V daném případě je třeba mít na paměti, že zde jde neznalost zejména ke škodě toho, komu se případně na neudržovaném chodníku stane v průběhu zimy
úraz. Pro zjednodušení Vám v tomto
článku přinášíme VÝČET KOMUNIKACÍ,
NA NICHŽ SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A
SCHŮDNOST:
CHODNÍKY, U KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE
ÚKLID SNĚHU ANI POSYP:
- ul. Na Babí – pravý ve směru na Suchý
Důl, ul. Pod Havlatkou po čp. 337, ul.
Soukenická, ul. Na Sibiří – levý od centra,
ul. Pod Klůčkem, ul. Jiráskova, ul. Na Bělidle,
ul. Hvězdecká, ul. Dvořákova, ul. Tomkova,
ul. Zahradní, ul. Na Prádle, ul. U Opatrovny,
Malý Rynk, ul. Gagarinova, ul. Smetanova,
ul. K Drůbežárně, ul. Horní, ul. Mírová, ul.
Dukelská, ul. K Vodojemu – pravý z centra,
ul. Nádražní – levý od Pellyho domu, Malá
Ledhuj, ul. Ostašská – levý z centra, ul.
K Sídlišti – levý z centra, ul. Ostašská mezi
domy, ul. Ke strážnici, chodníky na sídlišti,
ul. Wihanova.
CHODNÍKY, U KTERÝCH SE NEZAJIŠŤUJE
POSYP:
- ul. Na Babí, ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova,
okol Bezděkova parku, ul. Na Sibiři – pravý
od centra, ul. Jiráskova – levá strana od
hřbitova, spojka ul. Nádražní – Masarykovo
náměstí, ul. k Vodojemu – levý z centra,
ul. Nádražní – pravý od Pellyho domu, ul.
Ostašská – pravý z centra, ul. Fučíkova,
přeložka od Penny Marketu, ul. Žďárská.
KOMUNIKACE, U KTERÝCH SE
NEZAJIŠŤUJE ÚKLID SNĚHU ANI POSYP:
- ul. Příčná.
KOMUNIKACE, U KTERÝCH SE
NEZAJIŠŤUJE POSYP:
- ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, ul.
Soukenická - mimo napojení na ulicí Ke
Strážnici, ul. Na Sibiří, ul. Pod Klůčkem, ul.
Jiráskova, ul. Dvořákova, ul. Zahradní, ul. Na
Prádle, ul. U Opatrovny, Malý Rynk - mimo
napojení na ulicí Ke Strážnici, ul. Horní, ul.
Mírová, ul. Dukelská, ul. Ke Koupališti, ul.
U Damiánky, z Radešova k Zákopanici, ul.
V Domkách, ul. Malá Ledhuj, ul. Fučíkova,
ul. Slunečná, ul. Za pekárnou, parkoviště u
škvárovny, ul. Wihanova, ul. Gagarinova, ul.
U Lesovny, ke Žděřině, Pěkov – Na Drahách,
Hony – od domu č. p. 12 k domu č. p. 18,
Hony po hrázi rybníka, Hlavňov – Malá
Strana.
Závěrem tohoto článku je třeba zdůraznit, že některé z našich komunikací
neudržujeme vůbec!!! Toto se pak týká
zejména účelových komunikací a chodníků v našem vlastnictví (zejména chodníků
mimo centrum města, nebo mimo hlavní
chodecké koridory). Důvodem této částečné rezignace na provádění zimní údržby je
zejména finanční stránka věci, neboť město

plní řadu zákonných povinností a naplňuje
řadu funkcí (opět na základě zákona), přičemž na provádění zimní údržby již zbývá
v rozpočtu města jenom určitá část finančních prostředků. Jak na jedné straně nemůže město vložit všechny finanční prostředky
pouze do investic, a rezignovat na údržbu
města jako takovou, tak na druhé straně nemůže investovat vše do zimní údržby. Vedle
toho by k zajištění zimní údržby bylo potřeba daleko větší personální zajištění, než
jakého se nám dostává (nicméně to rovněž
souvisí s náklady na provádění zimní údržby).
Právní úprava zimní údržby chodníků
je nyní taková, že zákon nestanoví povinnost zimní údržby chodníku vlastníkovi
chodníku (pozemní komunikace) – tedy
městu, ale pouze k přenáší odpovědnost
za škodu způsobenou v důsledku závady ve schůdnosti chodníku na město. Za
město mohu říci, že bychom jistě rádi prováděli takovou zimní údržbu, která by lépe
vyjadřovala pečovatelskou funkci obce o své
území a o určité standardy občanů. Ovšem,
jak jsem již uvedl výše, snahy obcí o zajištění veřejných statků jsou omezené. Pokud
se jako obec chceme chovat jako dobrý
hospodář, můžeme zajišťovat zimní údržbu chodníků v našem městě jen v omezené
míře, a to de facto jen na páteřních chodnících v hlavních pěších dopravních osách
města, aby nám v rozpočtu zbyly prostředky
na údržbu těchto chodníků v letních měsících, potažmo na postupném částečném
vylepšování jejich povrchů. Samozřejmě, i
zde lze pak poukázat na platnost všeobecné
zásady soukromého práva, která stanoví povinnost každého předcházet vzniku možných škod. Každý tedy může v tomto směru
pomoci – nikoliv jen městu – ale zejména
svým sousedům, dětem, či seniorům tím,
že chodník, který již město nezvládá v zimě
udržovat, zamete, vyhrne či posype sám…
Mějme, prosím, na paměti, že zametením
chodníku nepomáháme jen městu samotnému, ale zejména ostatním, kteří po
chodnících chodí.
V tomto ohledu děkuji předem všem,
kteří tuto pozici a postoj města chápou a
uznávají. Jediným receptem na řešení situace není čekání na zázrak, není to ani často
užívaná argumentace o nároku na veřejný
statek skrze odvádění daní, ale právě naopak je to svépomoc (běžná např. v Německu,
Rakousku, Slovinsku). Proto se obracím na
každého občana našeho města, kterému
není zimní údržba chodníků v našem
městě lhostejná (a který disponuje patřičným fyzickým fondem), aby se snažil
pomoci se zimní údržbou v rámci svých
možností, například tím, že provede vyhrnutí sněhu a posyp náledí před svou
nemovitostí. TĚM, KDO POMÁHAJÍ, PATŘÍ Z TĚCHTO STRÁNEK PŘEDEM VELIKÝ
DÍK!!! Snad je z mých řádků pochopitelné,
v jaké situaci se nachází obec při zimní údržbě, a jak hodně ceněnou je každá pomoc kohokoliv, komu není zimní stav chodníků ve
městě lhostejný.
Jiří Škop, místostarosta
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K odpovědnosti města za škodu ve vztahu k úrazům na
místních komunikacích

Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, který se zabýval otázkami zimní údržby,
současná právní úprava (po chodníkové novele) nepřinesla do péče o chodníky v zimním období žádné novum. Jinými slovy
současná právní úprava, tím méně ta předchozí, nepřikazuje vlastníkovi (správci)
chodníku o chodník pečovat, tedy zajišťovat
jeho zimní údržbu. Zimní údržba chodníků
je tedy toliko na vůli vlastníka, přičemž většina obcí řeší úpravu schůdnosti chodníků
ve vazbě své omezené rozpočtové možnosti. Chodníková novela pouze zrušila
stav, kdy za škodu vzniklou závadou ve
schůdnosti chodníku odpovídal vlastník sousední nemovitosti, a tuto odpovědnost přenesla na vlastníka chodníku
(viz § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění:
„Vlastník místní komunikace nebo chodníku
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“).
Z uvedené citace je patrné, že odpovědnost za škodu není absolutní, a že zejména
v zimním období vstupuje do posouzení míry odpovědnosti řada proměnných.
K těmto proměnným je třeba řadit jak
prováděnou zimní údržbu a průběžné odstraňování vad ve schůdnosti, tak i zveřejněné Nařízení města Police nad Metují
č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah,
způsob a časové lhůty pro odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací a průjezdních úseků silnic, a

kterým se vymezují místní komunikace
a chodníky, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze kterého je zřejmé, které chodníky
jsou v zimním období udržovány a v jakých
časech, a které nikoliv.
Na závady ve schůdnosti chodníku je tak
třeba nahlížet jako na takové závady, které
nemohl chodec předvídat, a tudíž se takové závadě nemohl přizpůsobit. Příkladem
takové situace budiž zamrzlá kaluž na jinak
čistém a suchém chodníku, která může zejména v nočních hodinách pohledově splývat s povrchem chodníku, a její existenci
tak nemůže chodec předvídat. Analogicky
opačně v současných mrazivých dnech je
povrch chodníku pokryt téměř kompaktně
ledem, a chodec tak tuto skutečnost může
předpokládat, a může se takové situaci přizpůsobit (obutím, doplňky proti smeknutí,
atd.). Zákon v tomto duchu dokonce přímo
hovoří o tom, že i chodec (obdobně jako
řidič) musí své vybavení a chůzi přizpůsobit povětrnostním podmínkám a stavu povrchu komunikace.
Z uvedeného možná vyplývá, že se jako
město pokoušíme předem vyvinit z odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé následkem úrazů způsobených pádem na ledovatých chodnících. Tak tomu není. Předchozí
řádky měly sloužit jen jako vysvětlení odpovědnostního vztahu mezi vzniklou škodou
na straně jedné (tedy úrazem a jeho následky), a náhradou na straně druhé (tedy
odškodněním), a to především s přihlédnutím k tomu, že náhrada škody v plné výši je
s ohledem na výše uvedené de facto předem
vyloučena.
Město má za účelem náhrady škod způ-

Město má nový zametací stroj!

Dne 13. listopadu 2014 zástupci města
a technických služeb převzali do užívání
nově pořízený zametací stroj značky NILFISK City Ranger 3500. Nákupem čistící
techniky – zametacího stroje vybaveného
výkonným sacím zařízením, se soustavou
kartáčů a skrápěním – dojde především k
vyšší efektivitě pravidelného čištění komunikací, a tím i výraznému snížení úrovně
prašnosti ve městě. V případě příznivých
klimatických podmínek můžete zametací
vůz v ulicích potkávat již v průběhu měsíce
listopadu a prosince 2014.
Pořízení stroje je spolufinancováno
Evropskou unií – Fondem soudržnosti a
Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí, projekt nese název „Zametací
stroj pro město Police nad Metují“, reg. č.
CZ.1.02/2.1.00/14.26200.
Celkové náklady na pořízení této techniky jsou ve výši 3,6 mil. Kč, z čehož předpokládáme dotaci ve výši 3,15 mil. Kč.
Eva Gennertová, správa dotací
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sobených v důsledku nepředvídatelných
závad ve schůdnosti chodníku uzavřeno pojištění, přičemž náhradu škody v konečném
důsledku hradí poškozenému přímo naše
pojišťovna. V rámci zkoumání pojistného
případu pojišťovna prověřuje všechny okolnosti, jaké předcházely způsobené škodě,
a na základě tohoto přezkoumání přiznává
poškozenému odškodnění (vždy s přihlédnutím k tomu, jak se poškozený sám pokusil
předejít pádu či úrazu).
Jak postupovat, když i přes veškerou
opatrnost a „protismyková“ opatření dojde
k úrazu na chodníku ve vlastnictví města?
V podstatě jediným řešením je ohlášení
vzniku pojistné události přímo městu
Police nad Metují. Ohlášení se provádí u
paní Ing. Heleny Ištokové, vedoucí finančně
správního odboru (tel. 491 509 994; gsm:
728 509 303; e-mail: istokova@meu-police.cz), v budově radnice na formuláři, který
bude poškozenému při ohlášení události
předložen k vyplnění. Velice důležité je
ohlásit vznik škodní (pojistné) události
bezodkladně po jejím vzniku (bezodkladně = ihned, jakmile to okolnosti, zejména léčebný režim, dovolí). Pro hladký
průběh projednání pojistné události s pojišťovnou je vhodné, pokud může poškozený
předložit fotografii místa, kde k úrazu došlo,
označit případně svědka události, a dokladovat (opět fotografií nebo svědeckým prohlášením), že se poškozený pokusil vzniku
škody předejít (např. vhodným obutím).
Doufám, že nikdo nebude potřebovat
výše uvedený postup použít a přeji všem
bezpečnou chůzi po zimních komunikacích
ve městě.
Jiří Škop, místostarosta

Neurologická ambulance
Police nad Metují
K O N Č Í k 16. 12. 2014

Tuto péči Vám poskytnou v těchto zařízeních:

ZE PSÍHO ÚTULKU
V Polickém útulku čekají na nového páníčka momentálně
tito dva psí krasavci

Broumov - poliklinika - 491 420 472 - nutné objednat
STŘEDA		

MUDr. Benešová

PONDĚLÍ
ÚTERÝ 		
STŘEDA		
ČTVRTEK
PÁTEK		

MUDr. Tučková
MUDr. Macková
MUDr. Listoňová
MUDr. Škoda
MUDr. Listoňová

NemocniceNáchod – Ambulantní pavilon - 491 601 214 nutné objednat

FAUST Náchod - 491 428 972 - nutné objednat

PONDĚLÍ
ÚTERÝ		
ČTVRTEK

MUDr. Listoňová
MUDr. Benešová
MUDr. Macková

Místní akční skupina Stolové
hory informuje

MAS pracuje trvale na své rozvojové strategii (pozn.: v minulosti označovaná jako „integrovaná strategie území“, nyní nově
podle soudobé evropské metodiky jako STRATEGIE KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE; zkráceně z angličtiny „SCLLD“).
SCLLD je rozvojový dokument, který vzniká prostřednictvím procesu strategického plánování, což je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Povinnost zpracování a vydání tohoto dokumentu
vyplývá pro MAS z Nařízení rady EU č. 1698/2005 Sb.
Dostatečně silnou, stabilní a úspěšnou SCLLD je pak třeba
chápat jako „dohodu o budoucím rozvoji území“, kterou je nutné
respektovat, ale současně i neustále aktualizovat tak, aby se nestala pouhou ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu.
Na základě takto vytvořené SCLLD (ISÚ) je možné pokračovat
v dosahování cílů MAS – tedy nejen k vlastnímu rozvoji a zlepšování venkovského regionu, ale i k čerpání finančních z operačních
fondů EU za tímto účelem.
Na SCLLD již MAS pracuje déle jak rok, přičemž v letošním
roce bylo projednání strategie spojeno s plošným (velmi úspěšným) dotazníkovým šetřením, a s veřejnými projednáními.
Výsledkem dosavadních prací je pracovní verze SCLLD, která
byla dopracována v rámci realizace projektu Operační program
technická pomoc. Výsledky práce naší MAS, ale i práce okolních
MAS, jsou dostupné na této adrese: http://www.mmr.cz/cs/
Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS.
V současné době probíhají práce na dokončení tzv. návrhové
části strategie s tím, že následovat bude (během jara) vypracování tzv. akčního plánu, podle něhož by následně mělo docházet
k realizaci konkrétních projektů, resp. k jejich naplňování skrze
dotační prostředky získané, čerpané a administrované prostřednictvím MAS.
Pracovní verze integrované strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) k pročtení či ke studiu je dostupná na
webových stránkách MAS (http://www.mas-stolovehory.cz/in-

tegrovana-strategie-uzemi//pracovni-verze-integrovane-strategie).

Závěrem si dovolím připomenout, že MAS sdružuje na bázi
spolupráce subjekty veřejného sektoru, privátního sektoru, ale i
neziskové organizace a fyzické osoby. Zájemci o vstup do MAS se
podrobnosti dočtou na webu www.mas-stolovehory.cz.
Jiří Škop, předseda MAS

BARNEY - je asi tři roky starý pejsek. Pravděpodobně kříženec stafordšírského bulteriéra. Venku je trochu rozrušený
a temperamentní. Je dominantní k ostatním psům, proto není
vhodný k jinému psovi, k fenkám a lidem je přátelský. Z počátku malinko nedůvěřivý, ale když si k němu najdete cestu, třeba
krmením a procházkami, které velmi miluje, je to vděčný a milý
společník. Potřebuje pravidelnou práci a výcvik, je vhodný spíše
pro lidi, kteří už mají zkušenosti se psy. V kotci je čistotný.

MAX - je krásný asi dvouletý kříženec retrívra. Zvládá velmi
dobře základní povely a chůzi bez vodítka. Maxovi původní majitelé se odstěhovali a nechali ho uvázaného u plotu. Je to velice
společenský pes, který má rád lidi, děti a je nekonfliktní k ostatním psům. Je to velký mazel. Je to výborný a vděčný společník.
Miluje koupání a hodně pohybu.
Oba pejsci by rádi našli na zimu nový domov a teplý pelíšek.
Kristyna Laštůvková

PODĚKOVÁNÍ

vyjadřuji touto cestou poděkování ředitelce knihovny
paní Věře Plachtové za její ochotu a pomoc při rovnání a zařazování kronik a jejich příloh v knihovně města. Materiálů
je dost a tak ochotně uvolnila celý regál k tomu, aby vše mohlo být přehledně zařazeno. Kdykoliv něco potřebuji, vždy mi
ochotně poradí a pomůže. Naše knihovna je takovou oázou
klidu. Všechna děvčata jsou milá a ochotná a prostředí je
skutečně odpočinkové. Za to všem patří dík.
Rovněž bych ráda poděkovala Štěpánovi Horákovi. Poctivě obchází všechny akce, které se v Polici i mimo ní konají
(leckdy to je i více akcí během jednoho dne) a zachycuje atmosféru událostí. Jeho fotografie jsou důležité pro kroniku,
která by bez nich neměla tu správnou hodnotu. Štěpáne –
díky! Bez Vás by kronika nebyla tou správnou kronikou.
Jindra Vaníčková
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Usnesení rady města ze zasedání č. 23 / 2014 ze dne 3. 11. 2014
RM schvaluje prodej kovové mapové skříně inv. č. 9017 za cenu 1500 Kč.
RM schvaluje pronájem bytu č. 37 v domě
s pečovatelskou službou paní M. K. od
1. 11. 2014.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 1
v domě čp. 209 v Nádražní ulici v Polici nad
Metují P. M. od 1. 11. 2014 na dobu určitou
6 měsíců s možností dalšího prodloužení,
bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy a nedojde-li
k prodeji domu.
RM schvaluje bezúplatný převod 2
monitorů LCD panel LG 19“, inventární
čísla 1142 a 1143 z majetku města Police
nad Metují do majetku Knihovny Police nad
Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření
Smlouvy č. 14213634 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt
„Podporujeme domácí kompostování a

nakládání s BRKO v Polici nad Metují“,
CZ.1.02/4.1.00/14.23677.
RM schvaluje rozšíření a navýšení veřejné
zakázky malého rozsahu: „Oprava propadlé
kanalizace - Chmelíkovi“ firmou Václav
Kohl se sídlem Suchý Důl 35, 549 62 Suchý
Důl, IČ:71859624 o 71.523,- Kč s DPH a
současně také schvaluje uzavření dodatku
smlouvy o dílo.
RM nedoporučuje ZM prodat dům č.p.313
v ulici 17 listopadu v Polici nad Metují s
pozemkem st. č. 368 o výměře 385 m2 v
k. ú. Police nad Metují panu L. S. za cenu
300.000,- Kč.
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu
„Stavební úpravy stávajícího šatnového
objektu, včetně napojení na inženýrské sítě,
Police nad Metují“ a ukládá odboru IMŽP
provést úpravu projektové dokumentace
vedoucí ke snížení ceny a připravit nové
zadání této veřejné zakázky.

RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 11 - položky rozpočtového
opatření č. 46 - 48, navýšení příjmů a výdajů
o částku 80.765 Kč.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za období leden – září
2014. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž
nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení Pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2015.
RM bere na vědomí, že „Operační plán
zimní údržby místních komunikací“ vydaný
formou organizační směrnice rady města č.
03/2014, zůstává beze změny i pro zimní
období 2014/2015.

ZM schvaluje předložený návrh programu
6. veřejného zasedání ZM v roce 2014.
ZM schvaluje, aby členové zastupitelstva
ve funkci starosty a místostarosty byli pro
výkon těchto funkci dlouhodobě uvolněni.
ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty,
místostarosty, členů RM, finančního výboru,
kontrolního výboru a osadních výborů ZM.
ZM volí v souladu s §84 odst. 1. písm. m)
zákona o obcích do funkce starosty města
paní Mgr. Idu Jenkovou
ZM volí v souladu s §84 odst.1. písm. m)
zákona o obcích do funkce místostarosty
města
pana Mgr. Jiřího Škopa
ZM pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího
Škopa následujícími úkoly:
a) zastupováním města v pozici účastníka
správních řízení
b) dozorem nad přípravou a realizací
investic města
c) kontrolou oblastí svěřených Technickým
službám Police nad Metují s.r.o.
d) dozorem a kontrolou údržby majetku
města - problematika odboru IMŽP

e) zajišťováním správy integrovaných obcí
Pěkov, Hlavňov, Radešov
f) dozorem nad DSO Lesy Policka
g) kontrolou dopravní obslužnosti –
aktualizace jízdních řádů
ZM v souladu s §84 odst. 1. písm. m) zákona
o obcích zřizuje Osadní výbor Pěkov, Osadní
výbor Hlavňov a Osadní výbor Radešov a
volí:
a) do funkce předsedy Osadního výboru
Pěkov Ing. Norberta Marela a za členy
Vladimíra Vacka, Ivana Konečného,
Zdeňka Kaufmana a Michala Kozára.
b) do funkce předsedy Osadního výboru
Hlavňov pana Martina Vaniše a za členy
Moniku Hrnčířovou, Milana Rottera, Jana
Špuláka, Michala Vacka, Michala Obršála
a Bohumíra Tomana.
c) do funkce předsedy Osadního výboru
Radešov paní Milenu Pohlovou a za členy
Miroslavu Seidlovou a Jana Krtičku.
ZM jmenuje Ing. Jana Pohla praporečníkem
města a jeho náhradníkem Ing. Matěje
Bráta.
ZM jmenuje pana místostarostu Mgr. Jiřího

Škopa určeným zastupitelem pro územně
plánovací činnost.
ZM schvaluje Jednací řád ZM.
ZM schvaluje Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2015.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 11 položky rozpočtového opatření č. 46 - 48,
navýšení příjmů a výdajů o částku 80.765
Kč.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy č.
14213634 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt
„Podporujeme domácí kompostování a
nakládání s BRKO v Polici nad Metují“,
CZ.1.02/4.1.00/14.23677.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 06/2014 ze dne 5. 11. 2014

Nová soutěž pro rok 2015

Vážení a milí. Fotosoutěž si v uplynulém roce našla své zájemce. Co víc si přát. Se Štěpánem Horákem jsme se domluvili na pokračování soutěžení. Budeme se ptát a Vy, abyste
mohli odpovědět, se budete trochu toulat naším městem i našimi obcemi. Možná, že
se kromě správných odpovědí dočkáme i Vašeho názoru na lokalitu, ke které se otázky
budou vázat. Tak to zkusme:
Od letošního podzimu se můžeme dostat do starého lesoparku pod Strážnicí po
schodech z Nádražní ulice. Cesty jsou lemovány novým zábradlím. V dalších letech bychom zde chtěli umístit lavičky, naučnou stezku... Součástí je i dřevěný altán s výhledem
na město. Ptáme se, kolik schodů tvoří pororoštové schodiště, a zda je z altánu
vidět dřevěnka - Stará škola.
Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu info-centrum@policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního centra Pellyho
domů vždy do 15. dne příslušného měsíce. Budeme rádi, když k nim přiložíte i pár řádek
Vašich postřehů, námětů k danému území, které by mohly být podnětem k následné
realizaci. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková a Štěpán Horák
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Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů
stomatologické služby
prosinec 2014

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
06. – 07. 12. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
13. – 14. 12. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
20.  – 21. 12. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
24. 12.
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
MUDr. Jaromír Kopecký
25. 12.  
17. listopadu 387, Police n. M.
MUDr. Daniel Blažek
26. 12.  
ZS Police nad Metují
27.  – 28. 12. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
1. 1. 2015 MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 543 398
491 582 381
603 479 132
602 333 466
602 304 594
491 543 844
491 524 334
491 582 381

Výsledky listopadové fotosoutěže

Na obrázku v listopadovém čísle Polického měsíčníku byla zobrazena kamenná brána stojící v Pellyho parku. Správnou odpověď zaslalo 8 čtenářů, ze kterých jsme vylosovali 3 výherce:

yy Marcela F., který zaslal dokonce retro fotografii
yy Danielu V.
yy Zdeňka D.,

pro které máme v Infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou
pozornost.

Soutěžní fotografie
na prosinec
Co je to? Kde je to?
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 vylosováni
výherci, kteří obdrží
drobné ceny.
Ida Jenková

Soutěžní
křížovka

Centrum investic, rozvoje a inovací
při Královéhradeckém kraji, připravilo v rámci projektu Čistá obec, Čisté město,
Čistý kraj soutěžní křížovku o ceny, s tématikou tříděni odpadu. Kdo zašle do 12. prosince 2014 vyplněnou křížovku na adresu
CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo elektronicky tajenku prostřednictví internetových stránek http://www.
cistykraj.cz/verejnost-souteze.html, bude
zařazen do slosování o ceny.

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

V minulém čísle Polického měsíčníku
jsem připomněl základní ustanovení aktuální zákonné úpravy povolování kácení
dřevin, tak jak je přinesla v loňském roce
vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně
dřevina a povolování jejich kácení. Mimo
jiné zde bylo uvedeno, že

Povolení ke kácení není potřebné pro:

yy dřeviny rostoucí v zahradách u bytových
nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou stavebně oplocené a
nepřístupné veřejnosti.
Tato informace však v současné době již
není platná, protože krátce po uzávěrce PM
vyšla ve sbírce zákonů stručná novela této
vyhlášky (č. 222/2014 Sb.), která toto ustanovení pozměnila následovně:

Povolení ke kácení není potřebné pro:

yy ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území obce, evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozem-

ku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha, se způsobem využití pozemku – zeleň.

Podle seznamu vydaného MŽP pro potřebu výše uvedené vyhlášky, patří mezi
ovocné dřeviny: angrešt, rybíz, broskvoň,
hrušeň, jabloň, temnoplodec (aronie - černý
jeřáb), jeřáb obecný sladkoplodý, kdouloň,
líska obecná, mandloň obecná, Meruňka,

morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň a višeň.
Pro ostatní dřeviny, rostoucí v zahradách u bytových nebo rodinných domů
v zastavěném území obce, které dosahují stanovených dimenzí, je opět tak jako
dříve potřebné povolení k pokácení.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police nad Metují

Podporujeme domácí kompostování
Realizace projektu

V rámci projektu „Podporujeme domácí kompostování a nakládání s BRKO
v Polici nad Metují“, který podpořil Státní
fond životního prostředí, zakoupilo město
Police n. M. 180 ks domácích kompostérů
velikosti 400 l (20 ks), 720 l (122 ks) a 900
l (38 ks), 3 elektrické zahradní drtiče a 1
benzinový štěpkovač. Tyto výrobky městu
dodala firma Železářství Soukup, která vyhrála výběrové řízení. Kompostéry budou
na dobu 5-ti let bezplatně zapůjčeny občanům a drtiče budou půjčovány krátkodobě.
Zároveň byl do poštovních schránek roznesen informační leták o tomto projektu a o
kompostování a o jeho důležitosti, s odpovědním lístkem na zápůjčku kompostéru.

Nabídka

Ve stanoveném termínu bylo požádáno
o zapůjčení 134 ks kompostérů - 18 ks 400
l, 48 ks 720 l a 68 ks 900 l. Zájemci o nejmenší velikost budou uspokojeni všichni,
rovněž tak střední velikost vyjde na všechny, u největší velikostí je ale převis o 30

ks. Těm, na které se nedostalo, nabídneme
střední velikost, případně dva ks.
Protože ještě cca 40 ks kompostérů
zbývá, je stále možné si o zapůjčení kompostéru požádat. Leták s odpovědním lístkem je k dispozici na radnici, v infocentru a
na internetových stránkách města. Využijte této příležitosti.

Předávání kompostérů

Těm, kdo si ve stanoveném termínu
požádali o zápůjčku, budou kompostéry postupně předány v týdnu od 1. do 6.
12. v areálu polických technických služeb
(v pondělí 1. 12. od 13 - 16 hod., v úterý 2.
12. od 8.00 do 11.30 hod., ve středu 3. 12.
od 8.00 - do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hod.
a v sobotu 6. 12. od 8.00 do 11.00 hod.).
Se všemi zájemci byly termíny telefonicky projednány. S těmi, kterým se
uvedené termíny nehodí nebo se přihlásí
dodatečně, bude sjednán náhradní termín
předání.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police nad Metují
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Místa určená k odkládání vytříděných komunálních odpadů
a jejich svoz v roce 2015
 ZBYTKOVÝ ODPAD z popelnic
Odkládá se do soukromých popelnic a
kontejnerů a svážen bude ve čtvrtek a
v pátek, podle stávajícího rozdělení:
čtvrtek:
Brandejsova, Dukelská, Dvořákova,
Fučíkova,
Gagarinova,
Horní,
Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně,, K
Sídlišti, K Vodojemu, Ke Koupališti, Ke
Strážnici, Ledhujská, Malý rynk, Mírová,
Na Bělidle, Na Sibiři, Na Splachově, Na
Struze, nad pekárnou, Ochoz, Ostašská,
Pod Klůčkem, Příčná, Radešovská,
Slunečná, Smetanova, Soukenická,
V Domkách, V Rokli, U Plovárny, U
Lesovny, Wihanova,
Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov
pátek :
Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského
náměstí, Kostelní, Malá Ledhuj,
Masarykovo nám., Na Babí, Na Prádle,
Nádražní, Pod Havlatkou, Radimovská,
Školská, Tomkova, Tyršova, U Damiánky,
U Opatrovny, Zahradní, Žďárská, 17.
listopadu, Pod Jasany, Na Letné.
Svozový interval zůstává zachován a
svážet se bude podle tohoto svozového
plánu:
 v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje (od
jara do podzimu každý týden, v zimě
1 x za 14 dní):
měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

 ČIRÉ a BAREVNÉ SKLO
Odkládají se do bílých a zelených
popelnic a kontejnerů na veřejných
sběrných místech a svážet se budou 1x
za 3 týdny.
 ELEKTROODPAD, BATERIE a
ÚSPORNÁ SVÍTIDLA
Odkládají se v elektroobchodech, ve
sběrném dvoře (otvírací doba zůstává
nezměněna ST 13-17 a SO 8 – 11), do
mobilních kontejnerů na veřejných
sběrných místech a na mobilních
stanovištích (zastávkách) v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Hony (2x ročně
ve 20. a 40. kalendářním týdnu, vždy
ve středu, podle daného časového
harmonogramu).

svozové týdny
1., 2., 3., 4., 5.
6., 7., 8., 9.
10., 11., 12., 13.
14., 15., 16., 17., 18.
18., 20., 22.
24., 26.
28., 30.
32., 34.
36., 38., 39.
40., 41., 42., 43., 44.
45., 46., 47., 48.
49., 50., 51., 52.

 PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY
Odkládají se společně do žlutých popelnic a kontejnerů na veřejných sběrných místech a svážet se budou každý

 NEBEZPEČNÝ ODPAD, OBJEMNÝ
ODPAD
Odkládají se ve sběrném dvoře a na
mobilních stanovištích (zastávkách) v
Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech
(2x ročně ve 20. a 40. kalendářním
týdnu, vždy ve středu, podle daného
časového harmonogramu).
 KOVY
Odkládají se ve sběrném dvoře.

 BIOLOGICKÝ ODPAD
Odkládá se do domácích kompostérů
a na domácí komposty, ve sběrném
dvoře, do mobilních kontejnerů
v Hlavňově, Pěkově a na Honech (2x
ročně) a nově bude zavedeno odkládání
posečené trávy a listí do sběrných vaků.

V případě změn v uvedených termínech
svozu, vás budeme informovat městským
rozhlasem, v Polickém měsíčníku a na internetových stránkách města.
Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru IMŽP

Odešel pan Karel Vacek

V sobotu 8. 11. 2014 ve 13.20 hodin v Pardubicích završil svůj pozemský život pan Karel Vacek, polický patriot. Odešel v tichosti. 26. 5. tohoto roku se dožil 102 let. Byl váženou
osobností Policka. Místopředsedou i předsedou města Police nad Metují. Muzikantem. Posledním žijícím Šarkánem.
Měla jsem tu čest s ním sdílet vzpomínky na odžité, současné nadšení, naplňování pestrého života. Byli jsme v kontaktu osobním i písemném. Na radnici jsme oslavili jeho sté
narozeniny. Podařilo se nám uskutečnit setkání vrstevníků pana učitele Františka Šedy a
Karla Vacka v Pardubicích.
Jsme jen hosty na matičce Zemi. Jsem potěšena, že jsem mohla část života sdílet i s panem Karlem Vackem, kterému skládáme hold a úctu.
Dík jemu a jeho ceĺé rodině.

svozové týdny
2., 4.
6., 8.
10., 11., 12., 13.
14., 15., 16., 17., 18.
18., 19., 20., 21., 22.
23., 24., 25., 26.
27., 28., 29., 30., 31.
32., 33., 34., 35.
36., 37., 38., 39.
40., 41., 42., 44.
46., 48.
50., 52.

 v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a
Hony (od podzimu do jara každý týden,
v létě 1 x za 14 dní):
měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

týden ve středu.
 PAPÍR
Odkládají se do modrých popelnic
a kontejnerů na veřejných sběrných
místech a svážet se budou každý týden
v úterý.

Paní učitelka Libuše Šulcová

byla součástí staré učitelské polické garnitury. Její život se ukončil. Její laskavost a
obětavost v nás zůstává. Děkujeme.
Ida Jenková

Stříbrný podvečer
Ani letos jsme nevynechali příležitost pozvat „stříbrné manželské páry“ na malý
obřad a neformální posezení. Pozvánku jsem poslala 11 párům, z toho jich pět pozvání
přijalo. Stříbrný podvečer se konal v pátek 14.11.2014 v obřadní síni. Myslím, že se sešla výborná parta, páry byly mile překvapeny a potěšeny. Užili jsme si pohodový večer
při vzpomínání, povídání. Nejvíc jsme se nasmáli nad svatebními fotkami - šaty, květiny, účesy – vše vyvolávalo úsměv. Jiná doba. A skoro všichni se byli po obřadu fotit „u
Šrůtka“. Bylo to
veselé a příjemné, plánovalo se,
že se sejdeme
na oslavě Zlaté.
Gratulujeme a
přejeme všem
zúčastněným
další spokojená
manželská léta.
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Jubilea
V říjnu 2014 slavili:

70 let

75 let
80 let
85 let

paní Jaroslava Škopová
paní Emilie Vrbičanová
paní Jaroslava Čaličová
pan Karel Švorčík
paní Antonie Čermáková
paní Milena Foglarová
paní Běluše Novotná

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.
hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

Statistika

K 31. 10. 2014 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4198 obyvatel.

Tři říjnové svatby
3.10. J
4.10.

18.10.

an Matoulek a Eliška Hrbáčková
– vyhlídka na Hvězdě

Lukáš Baldrych a Eliška Vacková
- před kaplí v Suchém Dole

Lukáš Fiala a Jitka Heřmanová

– obřadní síň
Všem párům gratulujeme a přejeme spokojené a dlouhé manželství!
Dagmar Hambálková - matrikářka

Víme, kde jsme doma

MUDR. ADOLF PROUZA
* 1843 v Hronově

+ 1879 v Polici nad Metují
rodák z Hronova, lékař v Polici nad Metují. Vůdčí osobnost kulturního života ve
městě, významný činovník v ochotnickém
divadle a v Tělocvičně-hasičském spolku
Sokol. Stál u zrodu spolkové knihovny po-

lických ochotníků.
Jako lékař byl velmi oblíbený mezi chudými tkalci, které mnohdy léčil i zadarmo.
Při svých cestách za nemocnými se v jedné
vesnické chalupě nakazil skvrnitým tyfem,
na který také zemřel. Mladá vdova se třemi
nezaopatřenými dětmi se z Police přestěhovala k jeho staršímu bratru Karlovi do Orlové a později do Litomyšle.
Adolf byl oblíbeným bratrancem Aloise
Jiráska. Na domě čp. 103 v Kostelní ulici,
kde bydlel, má umístěnu pamětní desku,
která se kdysi velmi líbila i panu Svěráková
(viz článek v Lidových novinách z r. 1994).

Čerpáno z materiálů knihovny:

yy Práce čtenářského koužku při městské
knihovně v Polici n. M. 1994-1995

yy Jirásek, Alois: Z mých pamětí. Poslední
kapitoly k nové kronice U nás ; Díl 1. --2.
vyd. -- Praha : J. Otto, 1911.--361s.
yy http://www.meu-police.cz/pro-turisty/
historie/osobnosti-police/

Soutěžní otázka:

Adolf Prouza je pochován na polickém
hřbitově spolu s dalším členem(-kou) své
rodiny. O koho jde?

Odpověď na listopadovou soutěž:
Kniha Karla Baudyše se jmenuje Polické příběhy dávné i nedávné. Knižní odměnu (knihu Hvězda v Broumovských stěnách
Františka Janečka a Miroslava Pichla) za
správnou odpověď obdrží Iva a Luděk Palatovi.
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Polická slovíčka známá i méně známá,
jak je sesbíral pan učitel Baudyš (pokračování)
Lajblík – tričko
Lankvrda – pomalý člověk
Lunt – kus látka, nebo hubená
holka
Machabejská (Jsem makabejská( nejsem ve své kůži
Pangejt – strouha, příkop
Rejpanka – smetánka lékařská
(pampeliška)
Ronča – rozbředlý sníh
Šlumprda – neupravená ženská
Šteník – přadeno vlny

Zámora – hubená
Žoubrovat – toulat se

A to je poslední slovíčko ze
seznamu pana učitele Baudyše.
Možná některá slova známe, snad
je i používáme, a ani si neuvědomujeme, že jim o pár kilometrů
dál už nerozumí. Proto je dobře,
že je máme zachycena (díky panu
učiteli Baudyšovi)a vy se s celým
seznamem můžete seznámit v
knihovně.

Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za jejich přízeň a těšíme se na
ně i v roce následujícím. A ty, kteří cestu do knihovny ještě nenašli, zveme
na společná setkání v knihovně ať už s knihami nebo informacemi, dokumenty, internetem nebo na kulturních a vzdělávacích akcích.

Půjčovní doba během Vánoc
22. 12. Pondělí
23. 12. Úterý
24. 12. – 29. 12.
30. 12. Úterý
31. 12. – 2. 1. 2015

11 – 16 hodin
9 – 16,30 hodin
Zavřeno
9 – 17,30 hodin
Zavřeno
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Nechť doba adventní a následně i vánoční
přinese do našich myslí
pohodu, klid a pokoru a
my se štěstím vykročíme vstříc novému roku.
Celý kolektiv knihovny

Nabídka knih:
Englund, Peter: Válka a naděje.
Osobní příběhy z 1. světové války.
Ruiz, Miguel ml.: Pět stupňů připoutanosti.
Toltécká moudrost pro moderní svět.
Souad: Upálená zaživa.
Otřesný skutečný příběh jordánské ženy.
Mtawa, Nicole: Zloději hvězd. Můj život v Africe.
Autobiografický příběh smíšeného manželství.
Heller, Peter: Psí hvězdy.
Dobrodružný román o přírodě, síle přátelství a o lidské
sounáležitosti.
Mach, David: Deník kantora aneb Učitel, ten tvrdý chleba má.
Humorné příběhy z fiktivního učitelského deníku.
Schejbalová, Thea: Zoufalec.
Současný skutečný příběh českého bezdomovce.
Mina, Denise: Stále půlnoc.
Nová skotská detektivka.
Barnard, Neal D.: Jídlo pro váš mozek.
Chtaňte svou mysl a posilte paměť v pouhých třech krocích.
Stimson, Tess: Hra na lež.
Psychologický román o záměně dětí při jejich narození.
Gaarder, Jostein: Anna.
Bajka o klimatu a životním prostředí Země.
Masonová, Jamie: Mrtvol na tři hroby.
Nová detektivka s prvky černého humoru.
Dáša Ducháčová

KOLÁROVO DIVADLO
Pondělí 1. 12. 2014 od 18:00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Vstupné: 50 Kč, 40 Kč, 30 Kč.

Úterý 16. 12. 2014 od 18:00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Vstupné: 50 Kč, 40 Kč, 30 Kč.

gionálních produktů - keramika, dřevěné hračky, mýdla, šperky atd…
Předvádění řemesel, dílnička pro děti.

Čtvrtek 11. 12. 2014 od 17:30 hodin
Vzdělávací prostor Pellyho domů

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hosté: Věra Martinová, Irena Kousalová, Martina Dolečková, Filip Hořejš,
Štěpán Růžička
Vstupné: 250 Kč, 240 Kč, 230 Kč

KINO

"I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství".

Cena: 80 Kč/osoba. V ceně kurzovného
materiál. Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a
platba předem: do 5. 12. 2014 v IC.
Sobota 13. 12. 2014
od 19:00 do 24:00 hodin

VĚNEČEK TANEČNÍHO
KURZU PRO MLÁDEŽ

K tanci a poslechu hraje kapela Relax
Band. Vstupné (vč. místenky): 80 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru
nebo na tanečních lekcích.
Po nekonečně dlouhém podzimním
spánku se modří skřítci probudili do té
nejchladnější zimy, jakou kdy zažili.
Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí
červení skřítci, je ohroženo obrovským
ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat
totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků?….
Vstupné: 40 Kč
Prodej vstupenek 30 min. před začátkem představení v pokladně divadla.

PELLYHO DOMY
Sobota 6. 12. 2014
od 9.00 do 13.00 hodin
Sál Pellyho domů

MALÝ MIKULÁŠSKÝ TRH

Přijďte si vybrat originální dárky z
nabídky ručně vyráběných věcí a re
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KDO JE TADY ŘEDITEL
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

VÁNOČNÍ KONCERT

MAGICKÉ STŘÍBRO:
Hledání kouzelného rohu

Pátek 9. ledna 2015 od 19:00 hodin
Kolárovo divadlo

KORÁLKOVÉ JMELÍ, DRÁTOVANÉ Úterý 13. 1. 2015 od 17:30 hodin
HVĚZDIČKY
PELLYHO DOMY!!

Středa 17. 12. 2014 od 19:00 hodin

Úterý 9. 12. 2014 od 17:30 hodin

PŘIPRAVUJEME

Nebojácná a věčně optimistická Anna
se vydává na velkolepou výpravu v
doprovodu drsného horala Kristoffa a
jeho věrného soba Svena, aby nalezla
svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla
uvěznila království Arendelle do věčné
zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff
setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa,
mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným
živlům se zoufale pokoušejí dosáhnout
svého cíle dříve, než bude zcela pozdě.
Vstupné: 40 Kč
Předprodej vstupenek 30 min. před
začátkem představení na sále Pellyho
domů.
Čtvrtek 15. ledna 2015, 17:30 hodin
Vzdělávací místnost
Čtvrteční tvoření

UZLOVÁNÍ

OSTATNÍ

Úterý 2. 12. 2014 od 18:00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT MAGDY
MALÉ, KAMILY NÝVLTOVÉ
A PETRA DOPITY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vstupné: 180 Kč.

Sobota 6. 12. 2014
Sobota 20. 12. 2014
od 8:00 do 14:00 hodin

TRHY

Tradiční trhy na Masarykově náměstí

Úterý 23. 12.2014 od 19:00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ

Tradiční akce na polickém náměstí.
Svařák od Ostrostřelecké gardy polické, koledy v podání ZUŠ, skauti přivezou betlémské světýlko.

Přívěšek na klíče - uzlování podle
šablon zvládne každý.
Cena: 50 Kč/osoba. V ceně kurzovného
materiál. Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a
platba předem: do 12. 1. 2015 v IC.
Dále v rámci Čtvrtečního tvoření
na rok 2015 připravujeme:
Únor - Plstěný tulipán
Březen - Kraslice zdobené voskem
Duben - Kytky z PETky
Květen - Fussing (spékání skla)
Pátek 13. 2. 2015 od 20:00 hodin
Sál Pellyho domů

OSTROSTŘELECKO - MĚSTSKÝ
PLES
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INFORMAČNÍ CENTRUM
a KANCELÁŘ CKV

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

PELLYHO DOMY BUDOU
VE DNECH

29. 12. 2014 - 2. 1. 2015
UZAVŘENY.

11:30-12:00

KONTAKTY:
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Aktuální předprodeje:

PROHLÍDKY NA ŠTĚPÁNA

Komentovaná prohlídka expozice.
Papírová dílna - betlémy. Vstupné: děti
do 6 let zdarma, ostatní 40,- Kč
Středa, vždy od 14 do 15:30 hodin

VÝSTAVA PAPÍROVÝCH
BETLÉMŮ

„aneb před Vánocemi
i to nejhodnější dítko
spíše dravé zvěři podobno …“
9. 11. 2014 – 11. 1. 2015

Vánoční koncert ZUŠ
Koncert orchestru Václava Hybše
Kdo je tady ředitel? - premiéra hry
Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Bereme závazné přihlášky na:

Adventní zájezd do Świdnice (13. 12.)
Čtvrteční tvoření (11. 12.)
Taneční pro mládež 2015

NOVINKY - PŘIPRAVUJEME
DÁRKOVÉ BALENÍ MLÉČNÉ ČOKOLÁDY (100 g)
od královédvorské firmy Carla,
s ilustrací pana Jaroslava Soumara.

Papírové tvoření, koledy a výstava
betlémů. Vstupné: děti do 6 let zdarma, ostatní 40,- Kč

KOMENTOVANÉ

INFOCENTRUM

Polední přestávka:

ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU

Pátek 26. 12. 2014, 15 - 18 hodin

Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba v PROSINCI:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, středa, pátek 9:00 – 15:00

Středa 24. 12. 2014, 10 - 16 hodin

Muzeum papírových modelů je nejen
místem poznání, ale i zábavy.
K výstavě je připraven bohatý doprovodný program. Součástí výstavy je
tvůrčí dílna, kde si můžete vytvořit
originální betlém podle své fantazie.
K výstavě nabízíme široký sortiment
papírových betlémů v prodeji.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek v muzeu je určen všem dětem. Cílem kroužku je u účastníků
rozvíjet výtvarnou tvořivost, estetické
cítění a jemnou motoriku.
Vstupné: jednorázový vstup 20,- Kč,
pololetí 150,- Kč, celý rok 250,- Kč.

NOVINKY V MPM

O víkendu 31. 10. – 2. 11. proběhlo
v MPM
setkání
kurátorů.
Byla
obměněna většina expozice.
Největší změnou je vznik nové
tematické sekce s názvem Příroda,
která představuje modely zvířat a
diorama zahrad modelářů paní Jany
Žuravnyjové z Loun a Pavla Běhala
ze Dvora Králové nad Labem.
Paní Žuravnyjová se tomuto oboru
věnuje přes čtyřicet let a vytvořila celou
řadu modelů, prioritně jako učební
pomůcku. Na rok 2016 plánujeme její
retrospektivní výstavu.

Výstava NEBUDE přístupná
ve dnech 1. – 4. ledna 2015.

Pondělí 1. 12. 2014 od 9:00 hodin

PONDĚLNÍ VSTUP ZDARMA

Muzeum papírových modelů je otevřeno od 9 do 15 hodin. Nevztahuje se
na programy a objednané skupiny.
Vstupné: zdarma
Neděle 21. 12. 2014 od 14:00 hodin

WORKSHOP QUILLING

UPOMÍNKOVÉ MAGNETY
s fotografiemi Police, Policka a pro děti
s ilustrací pana Jaroslava Soumara.
KERAMICKÉ HRNKY
s motivem Police nad Metují

Stáčení papírových proužků na vánoční téma.
V ceně je zahrnut lektor, materiál,
drobné občerstvení a prohlídka expozice Muzea.
Lektorka Martina Nosková.
Vstupné:
děti do 6 let zdarma, ostatní 40,- Kč
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Viditelnou proměnou prošla sekce
Kolová
technika
(kurátor
Jiří
Křivohlavý). Prostor byl dán dalšímu
českému fenoménu – minimodelům,
které mají v zahraničí velkou oblibu.
V expozici najdete řadu modelů, které
se vejdou do skořápky vlašského
ořechu. Tomuto odvětví se věnuje dnes
už celá řada modelářů. Kořeny má tento
obor v tzv. miniboxech. Vymýšlel je a
tvořil pro časopis ABC pan Ing. arch.
Milan Weiner z Hradce Králové. Na
podzim 2015 plánujeme v MPM
výstavu
právě
miniboxům
a
minimodelům.
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V sekci Letecká technika, kurátor Ing.
Vojtěch Čaban, byl mimo jiné zavěšen
model letadla B-52 Jiřího Nymburského
z Jindřichova Hradce. Rozměr modelu
je 160x170x50 cm.
Obměnou prošly i další tematické
sekce: Architektura – kurátor Michal
Erben z Liberce, Vesmír a fantasy kurátor Jan Rükr z Trutnova, Pásová
technika - kurátor Robert Navrátil z
Brna, Lodní technika - kurátor Josef
Mašek z Neratovic.
Ve dnech 21. a 22. listopadu se
v Neratovicích uskutečnil 16. ročník
modelářského
setkání.
Modeláři
představili novinky na trhu. Proběhlo
setkání Centra papírového modelářství
a sestavení plánu akci CPM na rok
2015.
Fotografie z akcí a expozice
naleznete na:

www.facebook.com/MuzeumPap
irovychModelu.
Tel. 777 828 657

Muzeum papírových modelů
bude ZAVŘENÉ ve dnech
1. - 4. 1. 2015.
Děkujeme za pochopení.

email: info@mpmpm.cz

Návštěvní doba
9—17 hod. (so, ne, svátky, prázdniny)
9—15 hod. (po–pá)
polední přestávka: 11:30 — 12:00
Otevřeno každý den
Děti do 6 let zdarma

WWW.MPMPM.CZ
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SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝM
MĚSTEM ŚWIDNICA

Świdnica je zajímavým městem s cca 60
tisíci obyvateli a bohatou historií. Od
Police n. M. je vzdálena zhruba 60 km.
Nejznámější památkou města, zapsanou na seznamu Světového kulturního
dědictví UNESCO, je Kostel Míru. Neodmyslitelným cílem výletů je také katedrála, jejíž věž patří mezi nejvyšší v Polsku (103 m) a interiér zdobí barokní
řezby a obrazy. Rovněž stojí za to navštívit Muzeum starodávného kupectví,
které je jediným muzeem v Polsku s
tímto zaměřením. Město je proslulé
pořádáním mnoha kulturních a dalších
akcí. Více na http://um.swidnica.pl
Přiblížit naše partnerské město má za
cíl jednodenní výlet, připravovaný na
prosinec. Ten je jedním z výsledků

spolupráce, která byla navázána
v srpnu letošního roku, při naší návštěvě Świdnice v rámci oslav 20 let
partnerství Police n. M. - Świdnica. V
srpnu jsme na świdnickém náměstí
prezentovali Muzeum papírových
modelů, Polici nad Metují a turistické
cíle v našem nejbližším okolí. V září
byla v prostorách tamní rekonstruované nádražní haly instalována a vernisáží otevřena výstava fotografií
z Policka. Umělci ze Świdnice přijali
pozvání a své práce v současné době
vystavují ve foyer polického divadla.
Ve dnech 19. – 21. 12. se regionální
výrobci z Policka a Město Police n. M.
budou prezentovat na vyhlášených
trzích, které trvají od 11. do 21. 12. na
krásném świdnickém náměstí.
CKV Pellyho domy
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Obec Suchý Důl,
pořádá dne
24. prosince 2014
ve 14.00 hod.

Společnost Saar Gummi Czech s.r.o. přeje

u ZELENÉ KAPLIČKY

všem svým zaměstnancům a obchodním

v Ticháčkově lese

oce 2015
vánoční benefiční koncert
draví

partnerům příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný nový rok.

.

Vystoupí Polický chrámový sbor.

Plesová sezóna 2015 v České Metuji
17. 1. 2015
28. 2. 2015
14. 3. 2015
15. 3. 2015

Myslivecký ples
Tradiční Hasičský ples
Maškarní ples
Dětský maškarní karneval

hudba BTK
hudba BTK
Doteky
reprodukovaná hudba

Z historie vánočního stromku

PF 2015

Ústřední „postavou“ Štědrého večera je
ozdobený rozsvícený vánoční stromeček.
Ačkoli se nám zdá, že tady musel být odjakživa, opak je pravdou. Na rozdíl od jesliček
je jeho historie poměrně krátká, vydejme se
po jejích stopách.
Podle staré křesťanské legendy první
stromek ozdobil v roce 573 mnich Colombán, který trávil Štědrý večer na dvoře u
teprve nedávno pokřtěného burgundského
krále Gontrana. Galové slavili svátek zimního slunovratu a Colombánovým snahám
Děkujemevýznam
Vám za projevenou
důvěrudnů
přiblížit jim pravý
vánočních
věnovali jenom
malou pozornost.
Colomv uplynulém
roce a do novéhoNaroku
2015
bána dolehla tíseň.
Na svátek
Ježíšova
Vám přejeme
hodně zdraví,
štěstí, narození shromáždil
svéi pracovních
druhy na
kopci kolem
osobních
úspěchů.
starobylé jedle, kterou domorodci uctívali
o zimním slunovratu jako modlu. Ozdobil ji

PF 2015

hořícími pochodněmi rozvěšenými do tvaru
kříže. Zář ohně přilákala Galy a Colombán
k nim pronesl dojemné kázání o narození
malého Ježíška v městě Betlémě.
Kromě tohoto ojedinělého činu se vánoční stromečky ve středověku nezdobily,
protože pro katolickou církev to byl pohanský zvyk a až do přelomu 16. a 17. století
zdobení stromečků pronásledovala. Na konci 16. století se církev s vánočním stromečkem smířila a přijala ho za symbol Vánoc.
Zdobení vánočních stromků se postupně
šířilo z Alsaska. Časem došlo k tomu, že se
vánoční stromečky umisťovaly i do kostelů a
pod nimi stály jesličky.
I když Vánoce se stromečkem nebyly
úplně běžným jevem, ve šlechtických obydlích se vánoční stromečky postupně zabydlovaly od poloviny 17. století. Francie se
vánočního stromečku dočkala až v 19. století, kdy princezna Helena Meklenburská,
provdaná za knížete Orleánského, nechala
v roce 1840 ozdobit stromeček u královského dvora v Tuilleries a vyvolala tím naprostou společenskou senzaci roku.
Germánské kmeny původně uctívaly
ozdobeným stromem o zimním slunovratu
mocného boha Wodana. Protože církev od
16. století vydávala původ vánočního stromku za křesťanský, v německých zemích zdobili stromeček dál – když ne na počest Wodana, tak ve jménu církevních vánočních
svátků. Údajně první strom byl rozžehnut
na Vánoce roku 1570 v Brémách, v domě,
kde sídlil cech řemeslníků. Byla to jedlička
ověšená datlemi a kytkami z papíru. Zvyk
zdobit stromeček se šířil rychle nejen po Německu. Už roku 1816 stál první Weihnachtsbaun na císařském dvoře ve Vídni.
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou
tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele
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bohatá tombola
bohatá tombola
soutěž o nejlepší masky
odpoledne plné soutěží

v roce 1812 ředitel pražského Stavovského
divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském
zámečku. Tento zvyk znal z rodného Bavorska. Nový zvyk se však začal prosazovat jen
pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v
bohatých pražských měšťanských rodinách.
Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Zajímavé je, že zatímco v Praze se už
v polovině minulého století před vánočními svátky stromečky běžně prodávaly, do
některých koutů Moravy, třeba na Valašsko
či Slovácko, se vánoční stromek dostal až ve
20. století.
Vánoční stromek, nejčastěji to bývala
jedle, se původně zavěšoval ke stropu. Zdobil se například jablky, ořechy nebo šiškami,
později třeba perníkem. Ozdoby bývaly zpočátku papírové, v minulém století již také
skleněné.
Vánočně se nezdobí jen domácnosti, ale i
města. Tradice vánočního stromu uprostřed
náměstí se rozšířila po akci spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, který našel na Štědrý den
roku 1919 se svými přáteli v bílovickém
lese, prochladlé děvčátko.V roce 1924 byl
jeho zásluhou na náměstí Svobody v Brně
přemístěn velký vánoční strom, pod kterým se konala sbírka na pomoc opuštěným
dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z
Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské Svatopetrské náměstí.
Všem čtenářům Polického měsíčníku
přeji nejen krásně ozdobený vánoční stromeček, ale také aby u vás doma zavládla ta
pravá nefalšovaná vánoční atmosféra. Určitě
není třeba zahrnout své nejbližší drahými
dárky. Možná by je víc potěšilo více péče a
zájmu.
František Janeček

Česká menšina v Honech

Nevelká obec Hony (německý Hutberg),
která je dnes součástí Police nad Metují,
byla až do druhé poloviny 40. let 20. století
místem, kde převažovalo německé obyvatelstvo. Hony tehdy ležely na samé etnické
hranici, neboť sousední Pěkov byl již ryze
českou obcí.
V roce 1890 žilo v Honech pouze 256
osob s německou obcovací řečí. Při sčítání
v roce 1900 zde uvedly jen tři osoby českou
obcovací řeč, zatímco 266 osob se přihlásilo k německé obcovací řeči. Soukromé sčítání tu ale tehdy našlo 41 Čechů. Jednalo
se o čtyři majitele domů a několik dělníků.
V roce 1910 žilo v Honech šest osob s českou obcovací řečí a 267 s německou. Dle
soukromého sčítání bylo tehdy v obci 42
Čechů. Rozdíl mezi úředním a soukromým
sčítáním byl způsoben tím, že oficiální sčítání nezjišťovalo za dob Rakouska-Uherska národnost, ale obcovací řeč, kterou:
„jednotlivec užívá v obyč. styku, aniž by se
stanovilo, zdali se tím rozumí styk v rodině, společnosti, povolání, škole, kostele…“.
Pojem obcovací řeč tak byl při sčítání lidu:
„pol. agitací vykládán různě a využíván
k nátlaku na závislé jednotlivce, přesto bylo
ze statistických výsledků takto zjištěných
usuzováno na poměry národnostní“. Jestliže čísla získaná úředním sčítáním byla podhodnocená, tak ani výsledky soukromého
sčítání nelze brát jako úplně přesné, neboť
do nich byli započítáni i národnostně nevyhranění Češi, kteří s českou menšinou nikterak nespolupracovali.
Ani po vzniku Československa se česká
menšina v Honech příliš nerozrostla. V roce
1921 v obci žilo 24 osob s čs. národností,
199 s německou národností a dva cizinci. V roce 1930 se v Honech přihlásilo 40
osob k čs. národnosti, 202 osob k německé
národnosti a jeden uvedl jinou národnost.
V květnu 1939, po připojení obce k nacistickému Německu, zde žilo 13 Čechů a 210
Němců.
Na sklonku 20. set 20. století byla v sousedním ryze českém Pěkově postátněna
česká obecná škola, ze které se nyní stala
česká menšinová obecná škola v Honech
se sídlem v Pěkově. Tím, že se škola stala
menšinovou, tak její provoz hradil čs. stát.
Obec Pěkov dala školní budovu čs. státu
k bezplatnému užívání. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 29. listopadu 1931 bylo schváleno, že čs. stát koupí
školu od obce Pěkov za 10 000 Kč. I když
byla škola menšinová, tak dětí z obcí s českou menšinou měla minimum. Například ve
škol. roce 1931/32 do ní chodilo celkem 71
dětí, z nichž ovšem pouhé čtyři byly z Hon.
V drtivé většině naopak převažovali žáci
z Pěkova.
Dům čp. 60 v Pěkově, kde sídlila česká
menšinová obecná škola.

Historicky prvním řídícím učitelem
na této nově vzniklé dvoutřídní škole byl
jmenován František Kyloušek, který dosud
působil ve Vítkovicích v Krkonoších. Školu
převzal 8. ledna 1930. K našemu regionu

měl vztah již od roku 1919, když zde tehdy
působil jako voják v Broumově a Meziměstí
a jako velitel vojenského oddílu ve Vernéřovicích u Meziměstí. V roce 1933 přešel
František Kyloušek na školu do Pilníkova
a místo něj byl jmenován řídícím učitelem
Josef Horský. Toho v červenci 1934 vystřídal Antonín Vinter, ovšem ze zdravotních
důvodů byl této funkce na konci srpna 1934
zproštěn. Novým řídícím učitelem se stal
opět Josef Horský. V červenci 1935 byl řídícím učitelem jmenován Václav Kliment, který v této funkci vydržel až do zániku české
pěkovské školy v roce 1938.
Ministerstvo školství a národní osvěty
svým výnosem z 27. listopadu 1929 zřídilo
v Honech českou mateřskou školu. Otevřena byla 1. ledna 1930. Pro nedostatek místa
byla také ona umístěna v Pěkově, a to v soukromém domě čp. 135, kde měla vyčleněnu
jednu učebnu a kabinet. Pěstounkou na mateřské škole byla jmenována slečna Albína
Lokvencová (1909–?) z Police nad Metují.
Dům čp. 135 v Pěkově, kde sídlila česká
menšinová mateřská škola.


podporoval českou menšinu v Honech.
V únoru 1931 vyzval na stránkách časopisu Naše menšiny řídící učitel české menšinové školy v Meziměstí Václav Illich, aby
byl také v Honech založen odbor NJS nebo
alespoň expozitura odboru NJS z Pěkova.
Odbor NJS v Honech skutečně ještě v roce
1931 vznikl. Poslední jeho známá valná
hromada proběhla v září 1931. Předsedou
spolku se 20 členy byl tehdy zvolen František Král, jednatelem Jan Šolc a pokladníkem
Jaroslav Bečvář. Spolek se připomíná ještě
v letech 1935–1936, byť byl tehdy neaktivní. Co stálo za touto nečinností, nevíme.
Možná osobní tragédie jednatele odboru
rolníka Jana Šolce. V roce 1932 jeho dům
vyhořel, což pro něj znamenalo hotovou
katastrofu. Přišel totiž o celou sklizenou
úrodu a hospodářské zařízení, aniž by byl
pojištěn. Toho roku vyhořel také další příslušník české menšiny v Honech dělník J.
Verner.
Česká menšina v Honech se na počátku 30. let také angažovala v místní obecní
samosprávě. Při obecních volbách v roce

Velkou oporou českým menšinovým
školám byl spolek Národní jednota severočeská (dále NJS). Jeho odbory existovaly
v řadě obcí v oblasti od Krušných hor až
po Orlické hory. V roce 1909 byl například
založen odbor NJS v Pěkově, který finančně

1931 zde na příkaz úřadovny NJS v Hradci
Králové kandidovala i Česká volební skupina. Německé strany tehdy v Honech získaly
126 hlasů (11 mandátů) a Češi 18 hlasů (jeden mandát). Členem obecního zastupitelstva se za Čechy stal rolník František Král
z Honů z domu čp.
57.
V roce 1938
byla po Mnichovské
konferenci
obec Hony připojena k nacistickému
Německu. Skončily
tak veškeré organizované aktivity české menšiny, a také
existence českých
škol v Honech, které paradoxně sídlily v Pěkově.
Ondřej Vašata

*************

Polický měsíčník - prosinec 2014 - strana 16

Světci k nám hovoří …
SVATÝ JAN EVANGELISTA
KDO BYL
SVATÝ JAN
EVANGELISTA

Sv. Jan Evangelista byl apoštolem a je autorem
jednoho ze čtyř
evangelií. Narodil
se jako mladší syn
Zebedea a Salome
v galilejském městě Betsaidá, které
leží na západním
břehu jezera Genezaretského. Janův
otec byl úspěšným i bohatým rybářem a stejně
jako otec a bratr Jakub se od dětství věnovali
rybářství.
Ježíš Kristus povolal oba bratry – Jana i Jakuba Většího, aby ho následovali a učinil z nich
apoštoly. Podle pověsti se bratrům pro jejich
prudkou a vznětlivou povahu říkalo „Boanerges“ (synové hromu). Byli svědky Proměnění
Páně a zápasu v Getsemanské zahradě. Tradice pak ztotožňovala Jana s tím z mučedníků,
„kterého Ježíš miloval“. Při poslední večeři seděl po boku Ježíše a ten mu také pod křížem
svěřil do opatrování svou matku Marii. Spolu
s Petrem jako první vyslechl od Marie Magdalény zprávu, že Pán vstal z mrtvých a uviděl prázdný hrob. Se vzkříšeným Kristem se
setkal, viděl jeho rány a jako první ho poznal.
Spolu s ostatními učedníky byl u toho, když
Kristus vystupoval na nebesa a seslal Ducha
svatého.
Až do smrti Marie pobýval Jan v Jeruzalémě. Ve Skutcích apoštolských je často spojován s Petrem. Byl přítomen zázraku uzdravení
chromého v chrámu, společně s Petrem byl
vězněn a následoval ho do Samaří. Kolem r.
69 přišel do Efesu a odtud řídil církve, které

předtím založil.
Podle legendy dal císař Domicián v r. 95
Jana zatknout a následně byl podroben krutému mučení. Na císařův rozkaz byl vhozen
do kotle s vroucím olejem, vyvázl však bez
úhony, posílen a občerstven. Císař se polekal a
poslal Jana do vyhnanství na ostrov Patmos v
Egejském moři, kde Jan podle vidění o dalších
osudech církve sepsal Apokalypsu (Zjevení sv.
Jana), jeho autorství je však dnes zpochybňováno. Po Domiciánově smrti se Jan vrátil do
Efesu, kde sepsal evangelium. Jsou mu připisovány také tři biblické epištoly.
Zemřel přirozenou smrtí ve věku více než
90 let v Efesu v dnešním Turecku kolem r. 100.
Podle tradice byl pohřben na pahorku nedaleko Efesu, kde byly později objeveny zbytky
veliké baziliky ze 4. století.

O PÚVODU JMÉNA A JEHO OBLIBĚ

Jan je jméno hebrejského původu a znamená „Bůh je milosrdný“. Podle autorství
čtvrtého evangelia bývá nazýván Sv. Jan Evangelista, podle zvláštní obliby u Krista Sv. Jan
Miláček Páně. Starší tradice jej nazývala také
Janem od Latinské brány podle místa, kde byl
podroben krutému mučení.

SVÁTEK A KULT
SV. JANA EVANGELISTY

Oslava svátku sv. Jana spadá v západní liturgické tradici do vánočního cyklu, neboť se
slaví 27. prosince (ve východní církvi 26. září).
Uctívají ho všechny církve, které uznávají svaté.
Je patronem teologů, úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců,
knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, sedlářů, výrobců zrcadel, rytců,
svíčkařů a košíkářů. Je ochráncem přátelství,
proti otravám, spáleninám, bolestem nohou,
padoucnici, krupobití a přímluvcem za dobrou

Vybrané milníky historie transplantací srdce

3. prosince 1967 - Jihoafrický kardiochirurg Christian Barnard uskutečnil v Kapském Městě první úspěšnou transplantaci
srdce. Barnardův pacient Louis Washkansky zemřel 18 dní po operaci na zápal plic.
31. ledna 1984 - Lékaři pražského Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM)
provedli první úspěšnou transplantaci srdce,
potažmo v bývalém Československu. Byla zároveň i prvním takovým úspěšným zákrokem
ve východní Evropě. Pacient, tehdy čtyřiačtyřicetiletý technik Josef Divina, potom žil v

kondici, kterou odhadoval na 60 procent té
původní, 13 a půl roku.
23. října 1984 - Transplantaci srdce v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) podstoupil středoškolský učitel
Rudolf Sekava. Byla provedena pod vedením
doktora Vladimíra Kočandrleho jako třetímu
občanu tehdejšího Československa. Chirurgům trvala náročná operace více než pět hodin. Domů se z nemocnice poprvé podíval po
měsíci. Úspěšná transplantace srdce, jehož
dárkyní byla pětadvacetiletá žena, vrátila Sekavu do běžného života. S podporou rodiny se
mu podařilo už za necelý rok od zákroku vrátit
i do práce – za katedru. To mu bylo 49 let. Na
střední škole pak působil do svého odchodu
do důchodu, a to dalších 22 let.
15. prosince 1996 - Lékaři ve východoindickém svazovém státě Ásám poprvé transplantovali člověku prasečí srdce.
10. srpna 2009 - Po 31 letech od operace zemřel rekordně dlouhou dobu žijící příjemce
transplantovaného srdce Tony Huesman. Ve
svých 51 letech zemřel na rakovinu, bez jedi-
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úrodu.
Svatý Jan Evangelista se těšil mezi lidmi
mimořádné pozornosti a úctě. Snad k tomu
přispělo i to, že patřil k nejbližším učedníkům
Kristovým a podle tradice byl jeho žákem nejmilejším.

ATRIBUTY

Jan je znázorňován buď jako stařec (východní oblasti) nebo jako mladý muž (západní
země). Symbolem sv. Jana Evangelisty je orel a
některá jeho vyobrazení mají orlí hlavu nebo
křídla. Dalším atributem je číše s vínem, odkazující na legendu s otráveným vínem (viz
níže).

SV. JAN EVANGELISTA
V LIDOVÉ TRADICI

Lidové zvyky spjaté s tímto svátkem se
váží k následující legendě: Po smrti císaře Domiciána se Jan vrátil do Efesu, kde mu velekněz chrámu bohyně Diany podal kalich vína s
jedem. Jan udělal na kalichem znamení kříže a
víno vypil. Všichni, kteří o tom věděli, čekali,
že Jan zemře. Jemu se ale vůbec nic nestalo.
V bazilice sv. Jana v Lateránu se mezi jiným
relikviemi uchovává pohár, do něhož měl být
vsypán jed. Na památku tohoto příběhu se na
svátek sv. Jana Evangelisty světilo víno a podávalo se slovy: „Pij lásku svatého Jana“, jak o
tom existují zprávy již z 12. století. Lidé věřili,
že víno vypité na s. Jana má zázračnou moc a
ochrání např. před hadím uštknutím.
Na den sv. Jana Evangelisty roku 1261
mohučský arcibiskup v přítomnosti českého
krále Přemysla Otakara II. vysvětil klášter sv.
Jakuba na Starém Městě pražském. Na sv. Jana
Evangelistu roku 1370 datujeme vznik nejstarší listiny psané českým jazykem.
Při zpracování textu byly využity podklady z odborné literatury a internetu.

František Janeček

ného problému s transplantovaným orgánem.
4. října 2010 - Ve světové premiéře bylo v
pediatrické nemocnici Bambino Gesú v Římě
voperováno patnáctiletému mladíkovi nastálo
umělé srdce.
Nejdéle na světě žije s transplantovaným
srdcem obyvatel USA – 34 let.
yy Nejdéle žijícím člověkem v České republice s transplantovaným srdcem a pátým na
světě je pan Rudolf Sekava z Jihlavy, který
má transplantované srdce už 30 let. Letos
mu je 78 let, ale kromě svých vlastních narozenin slaví v den své transplantace i své
druhé narozeniny. Do IKEM pravidelně do
dneška dojíždí na kontroly.
yy Dnes již transplantace srdce patří k relativně běžným technikám. Pacientům umožňuje návrat k normálním aktivitám. Jeden rok
po transplantaci přežívá více než 90 procent příjemců, pět let 75 procent a 60 procent přežívá více než 10 let. K 31. 9. 2014
se v České republice transplantovalo srdce
1459 krát, z toho 975 v IKEM a 484 v Brně.

František Janeček

Z polické mateřinky…

… se dnes chceme společně s Vámi
ohlédnout za zdařilou společnou akcí předškoláků ze třídy Berušek a dědečků a babiček z domova důchodců.
Každý rok v období vánočního Adventu
strojíme s dětmi vánoční stromečky, které
zdobí celé období Vánoc a příchodu Nového roku oba hlavní vchody do naší školky.
Každý rok se na tuto činnost s dětmi těšíme, ale zároveň každý rok v lednu smutně
řešíme, jak se s našimi stromečky rozloučíme. V rámci projektu Malý zahradník, do
kterého je naše školka zapojena, jsme tento problém velmi mile vyřešili. Společnost
Agro Česká Skalice nám na loňské Vánoce
zajistila stromečky, společně s rodiči jsme
vyrobili vánoční ozdoby a stromky v mobilních nádobách nám zpestřily nejkrásnější
svátky roku.
S příchodem jara nenastalo žádné smutné loučení – jeden ze stromků našel své
místo na naší školní zahradě, kde o něho
děti pečovaly. A na podzim jsme našli pro
náš stromeček nové místečko k bydlení – na
zahradě domova důchodců. Paní ředitelka
DD Mgr. Jana Šrámková souhlasila a zajistila s domovníkem vhodné místo pro náš
stromek. Pan učitel Filip Ticháček domlu-

vil převoz do domova důchodců. V pondělí
21. 10. jsme se s dětmi ze tříd Kopretin a
Berušek vydali stromek zasadit. Přivítala
nás paní ředitelka s paní pečovatelkou a
pan domovník, který předem vykopal pro
náš stromeček díru, obstaral substrát a na
kolečku dopravil stromek až na místo. Děti
lopatkou přisypávaly hlínu a společnými
silami jsme tak stromek zasadili. Nezapomněli jsme stromku popřát, „aby se mu
dobře rostlo, aby měl dostatek vody a světla

Sportování na základce

Hektických bylo, z pohledu sportování,
několik posledních týdnů. Naši žáci reprezentovali školu v celé řadě turnajů a soutěží.

Kopaná.

Fotbalisté se zúčastnili základního kola
celorepublikového turnaje, ve kterém zvítězili a postoupili do další skupiny. Zde již
byli nad jejich síly borci z Dobrušky i z Červeného Kostelce a tak naše působení v této
soutěži končí. I tak klukům patří poděkování za maximum možného. Poděkování patří
i polickým fotbalistům za možnost odehrání
těchto akcí na místním hřišti.
Broumovský turnaj v malé kopané nedopadl pro naše barvy zrovna nejlépe a obsadili jsme až páté místo mezi základkami
z okolí.

Běhy

Se žáky ze všech ročníků jsme podpořili polické skauty při jejich Běhu pro Afriku.
Radostné pobíhání, které pomohlo i dobré
věci. Někteří žáci dokázali při této akci nejen
dobrou kondici, ale i pevnou vůli. A to vnímám a chválím.
Začátkem listopadu pak reprezentovala dvě naše smíšená družstva školu při náchodském Běhu do zámeckých schodů. Více
jak 350 dětí vytvořilo bezva atmosféru a velmi solidní konkurenci. Naši mladší borci jeli
letos pro zkušenosti a obsadili šesté místo.
Starší žáci nakonec vybojovali bronzovou
příčku, kdy o umístění mezi prvními rozhodovaly vteřiny. Při součtu časů třech děvčat
a tří kluků / časy kolem 56 minut / nás dě-

lilo pouhých 15 sekund od soupeřů. I tak –
krásná práce. Nejrychlejší naší běžkyní byla
Katka Ševcová a mezi kluky Tomáš Jansa.

Florbal

Smršť florbalových turnajů přišla během dvou týdnů.
Kluci z pátých tříd vyhráli oblastní kolo
pořádané florbalovou asociací v Broumově.
Pod vedením Terky Rubáčkové si vybojovali postup do kraje. Uvidíme, jak se jim bude
v lednu dařit. Je to dobrá parta bojovníků
s výborným Pepou Hlaváčkem v brance.
Naši borci ze šestých a sedmých tříd
vyjeli na turnaj do Velkého Poříčí. Pro velký zájem jsme postavili dvě družstva a jsem
přesvědčen, že si kluci zahráli a okoukali, jak
se to hraje jinde. Páté a šesté místo je výzvou
k dalším tréninkům. Chválím kluky za snahu
a bojovnost.
Nejstarší kluci naší školy měli asi práci
nejtěžší. Florbal v této věkové kategorii je
už opravdu na velmi, velmi dobré úrovni.
O to více potěší, že naši borci se zaslouženě porvali o jedinou postupovou pozici, a i
když nakonec na úplný vrchol nedosáhli a
postup jim těsně unikl, je to již sehraná parta šikovných a bojujících hráčů. Když jim to
vydrží a zůstanou pohromadě, pevně věřím,
že z nich časem bude skvělý tým. Výborný
Matěj Stuchlík v brance jistí záda Honzovi
Melicharovi, Filipu Riegrovi, Petru Lemfeldovi, Adamu Bernardovi, Tomáši a Radku
Jansovým.
Holky to mají prostě snazší – a to i ve

a aby ho netrápily žádné stromečkové nemoci“. Nakonec jsme byli všichni pozváni
na výborný, teplý čaj. Děti obdržely malou
pozornost a následovalo rozloučení – nejen
se zaměstnanci domova důchodců, ale hlavně s naším vánočním kamarádem…Loučení
to není však nadlouho, 2.12. menší děti z 1.
budovy přijdou stromek ozdobit a zazpívat
s kytarou pro radost vánoční koledu.
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

florbalu. Přeci jen tam ta konkurence není
zas tak velká - na druhou stranu, je tam zápal a bojovnost. Naše škola pořádala okresní
finále pro dvě věkové kategorie dívek. Vydařené turnaje s řadou kladných reakcí od
účastníků – i to dělá dobré jméno naši škole,
našemu městu. Poděkování všem, kteří pomáhali se zajištěním.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
našim sportovcům za dobrou reprezentaci
školy a to nejen za tu sportovní. Ještě nikdy
se mi nestalo – a to už jsem pamětník – aby
mi řidič autobusové linky přišel stisknout
ruku a poděkovat za sice početnou, ale klidnou skupinu dětí, které vezl…. i to je reprezentace školy.

Co nás čeká.

Kromě „klasické“ náplně hodin tělesné
výchovy nás čeká i plnění disciplín dvou
celostátních projektů, do kterých se škola
přihlásila. Již čtvrtým rokem budeme plnit
úkoly Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů a nově jsme se přihlásili do Sazka
olympijského víceboje. Tento projekt je určen pro děti už od prvních tříd a tak věřím,
že se do něho zapojí co nejvíce tříd školy.
Vše o těchto projektech najdete na jejich
webových stránkách, včetně popisu disciplín a návodů, jak na ně trénovat. Věřím, že
to bude bavit nejen děti. A i když to zatím
nevypadá- blíží se zima. Takže najít lyže,
brusle, sáně – třeba je budeme letos potřebovat. Tak ať to frčí…!
P. Jansa, kabinet TV , ZŠ Police n.M.
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ZRUČNÉ RUCE A CHYTRÉ HLAVIČKY

- hráli jsme si, a přece jsme se učili - projektový den na ZŠ a MŠ v Polici nad Metují

Je sedmá hodina ranní, úterý 4. listopadu
2014, před Základní školu v Polici nad Metují se sjíždějí auta. Z nich vystupují dospělí
i teenageři ze středních škol a do budovy
základní školy se začínají nosit tašky, bedny, krabice různorodého materiálu, učební
pomůcky, nářadí, trenažéry, ba dokonce
i malotraktor se na školním parkovišti objevil.
Těsně
před
osmou
hodinou se objevují i naši žáci. Ale co
to? Kde mají školní tašky? Sešity
a učebnice? Jsou nějak divně oblečení; vůbec ne jako do školy, ale spíše jako na hřiště nebo školní výlet. To ráno se mnozí kolemjdoucí diví, co se to v té škole děje? Co to
je za podivnosti?
Odpověď je jednoduchá. Učitelé si pro
své žáky připravili projektový den. Do praxe převedli slavný výrok Jana Amose Komenského – „ŠKOLA MÁ BÝT PŘEDEVŠÍM
HROU!“
Co bylo cílem projektového dne? Seznámit naše žáky s praktickou výukou na
středních školách, kam se budou hlásit po
ukončení ZŠ, a především jim poskytnout
prostor, aby mohli vyzkoušet svou zručnost, dovednost, svůj um, využít
své znalosti a zkušenosti k řešení
netradičních úkolů, které na ně
bude klást „dospělácké“ odborné
středoškolské prostředí.
Všichni žáci šestých, sedmých,
osmých i devátých tříd se postupně ve skupinách přesouvali od
jednoho pracoviště k druhému.
Jednotlivá pracoviště byla umístěna ve třídách a připravili je učitelé
středních škol a instruktory byli
studenti těchto škol, často i - bývalí žáci naší polické školy.
V osm třicet se polickou školou rozlehl jasný hlas lodního zvonu vybízejícího žáky k práci.
A začalo pracovní zápolení.
Slovy jednoho ze středoškolských učitelů:
„Ti malí šikulové se na nás vrhli jako záplavová vlna! Všechno chtěli vidět, všechno si chtěli vyzkoušet. Na všechno se ptali.
Bylo to úžasné. Tolik elánu, tolik zaujetí!
Tolik chtivosti! Tak tohle jsem na střední
škole už dlouho nezažil. Pane kolego, závidím Vám Vaše žáky.“

jednotlivých
Z
pracovišť se začalo
ozývat:
„Rozeznejte
druhy koření! Určete,
pro jaké nápoje jsou
určeny tyto skleničky!
Zkuste si barmanskou
školu zručnosti! Jaké
máme druhy masa?
Učesejte vhodně Vaši
kamarádku. Jaký byste
navrhli plakát pro koncert? Zkuste si vyfotografovat své ruce.“ – to
byla hotelová a řemeslná pracoviště.
Z pracovišť, která připravila školy technického typu, jste
mohli slyšet: „Uřízni přesně a rychle tuto
železnou trubku! Opravte elektrický obvod
tak, aby světla svítila. Zkuste si náš trenažer
pro automechaniky. Složte a rozeberte motorovou pilu. Jaké automobilové součástky
před tebou na stole leží? Vezmi pájku a zkus
připájet tyto součástky k podložce. Pomocí
ovladače projeď s robotem tuto dráhu.“
Z ostatních stanovišť pozorné uši za-

znamenaly věty: „Jak vytvořit rodinný rozpočet? Napište novinový článek o Vašem
městě! Jaké významné kulturní památky se
nacházejí v našem regionu? Oprav a zapoj
tyto součástky, aby počítač fungoval!“ a dokonce i, „Teď tě naučím základní chvaty sebeobrany!“ Podobných vět bylo ještě mnohem více.
Pokud jste se po
jednotlivých pracovištích pozorně rozhlédli,
pak jste téměř nikde
neviděli zevlující žáky,
znuděné
obličeje,
nezájem a odmítavé
reakce. Naopak v polické základní škole
panoval tvůrčí duch.
Troufám si říci, že by
bývalí žáci jen smutně
konstatovali: „Takhle
se učit, to by se to cho-
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dilo do školy!“
V jednu hodinu odpoledne se všichni
žáci sešli v tělocvičně a došlo na vyhlášení
vítězů. Vy nevíte, že se také soutěžilo? Každý žák mohl za jednotlivá pracoviště získat
od jednoho do deseti bodů podle zručnosti,
samostatnosti a dovednosti, s jakou splnil
úkol. Každý jednotlivec tak mohl získat maximálně 90 bodů a třídám se počítal průměr. Kdo byl nejlepší?
6. A – Nikolas Letzel (88 bodů);
6. B – Marie Vaníčková (83 bodů); 7.
A – Helena Hlaváčková (84 bodů);
7. B – Bára Meierová (87 bodů); 8.
A – Eliška Johnová (86 bodů); 8.
B – Anežka Karpfová (86 bodů);
9. A – Anh Quynh Nguyen a Jan Kleiner (86 bodů) a 9. B – Michael Mihok (83 bodů).
Mezi šestými a sedmými třídami zvítězila třída 7. A s průměrem
78,92 bodu a mezi osmými a devátými třídami zvítězila třída 8. A
s průměrem 79,55 bodu. Všichni
vítězové byli odměněni sladkým
překvapením. Musím ale konstatovat, že vyhráli všichni, kteří se nenudili, něco nového se naučili nebo
vyzkoušeli.
Co napsat na závěr? Snad nepřeháním,
když řeknu, že si toto netradiční vyučování všichni užili k plné spokojenosti. Žáci a
učitelé naší školy i učitelé a žáci středních
škol, kteří k nám do Police nad Metují přijeli
a velmi pěkně prezentovali obory, které
jejich školy nabízejí.
Děkuji všem, kdo se organizačně podíleli na projektovém dni. Všem našim
učitelům, že dokázali motivovat žáky ke
krásným výkonům a doufám, že se i jim takový pracovní den líbil. Učitelům a žákům
středních škol, kteří se maximálně vstřícně
chovali k našim žákům. Děkuji za všechny
zúčastněné vedení naší školy, že tento způsob praktické výuky umožnilo a podpořilo
organizačně i finančně. A děkuji za finanční
i jinou výpomoc vedení města Police nad
Metují a jeho technickým službám.
Za organizátory a účastníky
napsal učitel Karel Šimek

Projektový den v Polici nad Metují

V úterý 4. listopadu jsme se s naší
Střední školou propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí zúčastnili zajímavé
akce - Projektového dne v ZŠ a MŠ Police
nad Metují. Hned u dveří nás zaujal velký
zvon, který svým typickým zvukem oznamoval po celý den nám i žákům výměnu
stanovišť. Po jeho prvním zaznění následovalo svižné a přesné střídání tříd až
do odpoledne. Pro jednotlivé třídy jsme
měli připravenou vždy třicetiminutovou
aktivitu. Naše škola prezentovala ukázku kadeřnických činností a nabídli jsme
možnost nechat se učesat, což ocenily
především dívky. Dále potom měli žáci
příležitost vyzkoušet si působení vývojky a ustalovače na osvícený fotopapír.
Za pomoci náhody se v krátký moment

objevily pod rukama
abstraktní obrazy.
Poslední
činností
bylo airbrush-tetování, které sklidilo
velký úspěch. Během
těchto aktivit jsme
informovali žáky o
studijních oborech v
naší škole a vybavili
je propagačními materiály. Poličtí žáci se
prezentací aktivně
účastnili, spolupracovali a někteří se
s námi na památku
i vyfotili. Děkujeme za pozvání a rádi se
této akce zúčastníme i příští rok.

Málo platné, každoročně to bývá stejné.
V létě nám připadá, že do Vánoc je fůra času,
ale jak se postupně blíží zima, najednou
máme napilno. Říkáme si znovu a znovu, že
letos žádnému vánočnímu šílenství nepropadneme, ale nakonec mu rádi podléháme.
To kouzlo nás vždy znovu polapí. A proč by
to vlastě mělo být jinak? Vždyť v každém
z nás je kousek dítěte, které se těší na všechny ty vůně, barvy, třpyt, dárky a pohodu.
Mnozí z nás máme doma už léta tutéž
vánoční výzdobu. A třeba si ani nevíme rady
s tím, co a jak změnit. A právě pro takové
jsou výbornou inspirací vánoční výstavy,
kde můžeme načerpat spoustu nových nápadů. Těchto výstav v našem regionu se již
tradičně zúčastňují se svou expozicí budoucí aranžérky a aranžéři ze Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
A protože jsou šikovní, mladí a moderní,
jsou i jejich výrobky nápadité a originální.
Také se vyznají v současných trendech. Letos letí růžová, šedá a třpytivý umělý sníh,
kombinují se pastelové tóny v různých odstínech modré, fialové
a bílé. Celkově jsou letošní ozdoby světlejší
a jemnější. Tradičními barvami Vánoc
však přesto zůstává
zlatá, červená a zelená. Výbornou volbou
pro výzdobu interiéru jsou také přírodní
materiály. Vždyť krása je v jednoduchosti.
Překombinovaných a
kýčovitých výrobků
máme ostatně kolem
sebe i tak dost.
Nu, teď už tedy
nastal čas, kdy se můžeme dát do přípravy
první vánoční výzdoby – adventního

věnce. Přinášíme vám tedy návod na trochu jiný, zajímavý a na výrobu nenáročný
věnec. Musíme si obstarat polystyrénový
základní věneček, 4 svíčky, mech, umělý
sníh, lepidlo (herkules) a tavicí pistoli. Na
ozdobení potom potřebujeme celou skořici,
badyán, bodláky a vánoční přízdoby. Spodní
část věnce natřeme herkulesem a posypeme umělým sněhem. Do polystyrénového
věnce zapichujeme po vnější a vnitřní straně bodláky, které přilepujeme tavicí pistolí.
Potom připevníme 4 svíčky, střed ozdobíme
mechem, přidáme vánoční přízdoby, voňavý badyán a skořici.
Pak už jen v bytě najdeme to nejvhodnější místo, kde se bude náš věnec nejlépe
vyjímat. Teď už nám zbývá „jen“ napéct cukroví, uklidit, naleštit svícny, vyžehlit ubrusy
na slavnostní vánoční stůl a především slavnostně se naladit. Tak tedy krásné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce 2015!
Ivana Krtičková a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Těšíme se na Vánoce!

MgA. Petra Hájková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Výsledky průzkumu

Vzhledem k tomu, že na předchozí
žádosti o pomoc při prodeji sportovní potřeb rodiče nereagovali, tak jsme
využili příležitosti a na třídních schůzkách jim byl předložen dotazník, kde
jsme žádali o pomoc- ať už ve formě
příspěvků do tomboly a nebo přímo
pomoc na Burze. Výsledky nejsou zcela příznivé a dopadly následovně.
1.A
x
1.B
5 rodičů
2.A
x
2.B
2 rodiče
3.A
5 rodičů
3.A
x
4.A
x
4.B
x
4.C
1 rodič
5.A
3 rodiče
5.B
x
6.A
x
6.B
x
7.A
2 rodiče
7.B
6 rodičů
8.A
x
8.B
x
9.A
x
9.B
x
Závěrem bych chtěla říci, že je
z mého pohledu smutné to, jak rodiče
většiny dětí nemají zájem na přispění
svým dětem ke zlepšení finanční situace, protože čím větší obnos peněz
se na těchto akcích vydělá, tím více je
možné přispět vyšší částkou na veškeré školou pořádané akce.
Ještě bych chtěla poděkovat těm
pár, kteří projevili zájem a přispějí
nám.
Za Unii rodičů
Iveta Tautzová
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Nadační fond Gymnázia Broumov:
Ocenění nejlepším absolventům

Stalo se již tradicí, že v posledním říjnovém týdnu oceňuje Nadační fond Gymnázia Broumov nejlepší studenty školy za
uplynulý školní rok. Slavnostní ceremoniál
byl letos trochu jiný. Bylo totiž 10. výročí od
prvního slavnostního setkání, a proto byli
pozváni všichni ocenění absolventi. Dnes to
již nebyli řadoví studenti gymnázia, ale třeba vedoucí lékař, podnikový právník, úspěšný podnikatel či učitelka jazykové školy. Někteří se nemohli dostavit, protože jim účast
nedovolily studijní či pracovní povinnosti.
Jeden z bývalých oceněných absolventů byl
právě na stáži v Německu, další se připravuje na studijní pobyt v Argentině, jiný pracuje u nadnárodní společnosti v Brně. Řada
oceněných ještě v současné době studuje na
vysokých školách. Někteří, kteří se nemohli dostavit, poslali svoji zdravici emailem.
Měli jsme velkou radost, protože oceňovali
to, že základem k jejich kariéře bylo studium na broumovském gymnáziu.

Slavnostního večera se zúčastnila mimo
oceněných studentů, jejich rodičů, učitelů
gymnázia i celá řada významných hostů
z celého regionu, včetně ředitele Veby Josefa Nováka a starosty Města Broumova
Milana Kotrnce. Nechybělo samozřejmě
vedení školy i zástupci sponzorů, bez nichž
by celá akce nemohla proběhnout. Večerem prováděla jednak předsedkyně správní
rady Nadačního fondu Gymnázia Broumov
Zdena Cikrytová, jednak studentka a začínající moderátorka Pavla Hajpišlová. Večer
zpříjemnil nejen menší raut s neformálním
posezením u dobrého vína, ale také vystoupení talentovaného kytaristy, studenta sexty, Tomáše Mrštiny.
Ocenění Nadačního fondu Gymnázia
Broumov za školní rok 2013-2014 získali:
yykolektiv:
Taneční skupina ZUŠ Broumov (Ivana Čuříková, Alžběta Pelánová, Tereza
Vodňanská, Anna Hovorková, Barbora

Zaměstnavatelé ocenili
SPŠ Hronov

Významné ocenění získala Střední průmyslová
škola Hronov od firem Královéhradeckého kraje.
Zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy
kraje z pohledu uplatnitelnosti absolventů na trhu
práce a úrovně jejich znalostí a dovedností. Každá
z oslovených firem stanoví pořadí škol na prvním až
třetím místě. Konkurence je poměrně velká, v kraji
působí více jak 80 středních škol. Naše škola v letošním roce získala 3.místo! Jsme rádi, že o naše absolventy je na trhu práce zájem, že nekončí na úřadech
práce, ale dokážou vědomosti a dovednosti zúročit
v praxi. V současné době se zdárně rozvíjí spolupráce hned s několika sociálními partnery i mimo Hronovsko. Věříme, že spolupráce školy a firem bude i
nadále pokračovat a naši absolventi budou nacházet
pracovní místa bez problémů.
Mgr. Jana Maslikiewiczová
SPŠ Hronov

Polický měsíčník - prosinec 2014 - strana 21

Hovorková, Jana Kejzlarová, Sára Nepilá, Petra Svobodová.)
yypřírodní vědy:
Jan Rusin (úspěchy v matematických
soutěžích)
yykultura, společenské a humanitní vědy:
Barbora Hovorková (reprezentace školy a města v tanečním oboru a baletu)
yysport:
Renata Faltová
(mistryně světa
v mažoretkovém
sportu)
yypropagace školy a
regionu:
Pavla Hajpišlová
(moderování
kulturních akcí
školy i regionu,
reportáže pro
Českou televizi)
Milan Kulhánek

Byla u nás inspekce

Asi žádná škola není ráda, když ji
navštíví Česká školní inspekce. Na druhou stranu však je nezbytně nutné, aby
každá škola nějak svou práci hodnotila, přemýšlela o sobě, reagovala na své
okolí, prostě aby se měnila a vyvíjela.
Komplexní inspekce se tak pro školu
může stát velkou výzvou, může škole
ukázat slabiny, ale i nové směry a dát
podněty ke zlepšení. Anebo také může
konstatovat, že škola funguje správně
a že pro kvalitní vzdělávání žáků bude
nejlepší, když tak bude fungovat i nadále. Jsem rád, že broumovské gymnázium patří do té druhé skupiny škol.
Komplexní inspekce hodnotila ve škole
podmínky pro vzdělávání, jeho průběh
a výsledky. Ve všech oblastech konstatovala velmi dobrou úroveň.
Ocituji závěr inspekční zprávy: „K
silným stránkám patří školní klima.
Tolerantní, ale důsledný přístup pedagogů k žákům a klidná atmosféra
přispívají k dobrému klimatu ve škole.
Velmi kladně je hodnocena angažovanost žáků v charitativní oblasti a v sociálních projektech.
Řízení všech procesů je plánovité
a koordinované, organizační struktura managementu školy velmi dobře
odráží její aktuální potřeby. Plánování
školy je systematické a vytváří reálný
rámec pro dlouhodobou perspektivu a
úspěšné naplňování vzdělávacích cílů.
Celkové řízení školy a partnerská spolupráce jsou příkladem dobré praxe.
Bohatá nabídka volitelných předmětů
doplněná řadou dalších vzdělávacích
aktivit umožňuje žákům se dostatečně
profilovat.
Ředitel školy ve své SWOT analý-

ze identifikoval jako slabou stránku
školy materiálně- technické vybavení
budovy a klesající počet žáků. Systematickou prací se vedení školy daří
postupně slabé stránky odstraňovat
(spolupráce se zřizovatelem, intenzivní náborové a informační akce,
nadstandardní nabídka volitelných
předmětů a mimoškolních akcí). Česká školní inspekce neshledala ve škole slabé stránky a doporučuje řediteli
školy pokračovat v nastavených procesech řízení školy.
Ve většině sledovaných oblastí bylo
potvrzeno hodnocení, které konstatovala poslední inspekce v roce 2010.
Práce ředitele školy byla opětovně
hodnocena jako nadstandardní, stejně
jako zavedený systém pomoci a podpory žákům v oblasti vzdělávání. Nově
byla označena jako příklad dobré praxe i rozsáhlá spolupráce se sociálními
partnery, práce s výsledky vzdělávání
žáků a organizace vzdělávání.“
Za jedenáct let, co jsem ředitelem
Gymnázia v Broumově, navštívily školu čtyři komplexní inspekce. Jejich výsledky byly vždy solidní, ale výsledek
té poslední je nejlepší a myslím si, že
zasloužený. Skvělou školu dělají skvělí
učitelé, výborní žáci, dobré materiální
zázemí a smělé vize do budoucnosti. A
to všechno broumovské gymnázium
má, takže velmi pozitivní výsledek inspekce pro mě až tak velkým překvapením nebyl. Děkuji učitelům, studentům a ostatním zaměstnancům školy
za jejich dlouhodobě kvalitní práci, bez
níž bychom takových výsledků nemohli dosáhnout.
Karel Výravský, ředitel školy

Základní umělecká škola informuje…
Prosinec je již každoročně ve znamení předvánočních akcí a
koncertů.
Mezi ty největší patří Adventní koncert (letos bude 1. prosince)
a potom Vánoční koncert, který se uskuteční v úterý 16. prosince –
oba v Kolárově divadle a oba začínají v 18 hodin.
Během prosince budou také na koncertním sále ZUŠ probíhat
třídní vánoční večírky, kde pro své nejbližší vystoupí žáci jednotlivých nástrojových tříd, např.:
yy úterý 9.12. v 18:00 – žáci Aliny Kozlovské (klavír)
yy středa 10.12. v 16:30 – žáci Jána Pastorka (akordeon, klávesy)
yy čtvrtek 11.12 v 16:30 – žáci Pavla Čapka (klavír)
yy sobota 13.12 v 18:00 – žáci Karoliny Sorokinové (klavír)
yy čtvrtek 18.12. v 18:00 – žáci Reginy Goslinské (klavír)

V předvečer Štědrého dne, na tzv. „Dlouhou noc“, budou opět
vytrubovat naši trubači od 19 hodin na náměstí, a potom o půlnoci
v pásmu vánočních písní a koled v kapli na Hvězdě.
Srdečně vás všechny zveme ochutnat bohatou nabídku předvánoční muziky a především přejeme pokoj, radost, citlivost a vzájemné porozumění nejen během vánočních svátků, ale i v období
adventu – a pokud možno také po celý následující rok…
(ZUŠ)

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 22. října se posluchači Polické univerzity volného času sešli ve Velkém
sále Pellyho domů k další přednášce v rámci podzimního semestru. Na úvod nechyběl
pozdrav z polické ZUŠ. Tentokrát nám přišla předvést své umění Karolina Soukupová,
která s klavírním doprovodem pana učitele
Čapka zahrála na své violoncello krásnou
Meditaci z Massenetovy opery Thais a 1.
větu z Haydnova Koncertu C-dur. A za svůj
výkon sklidila zasloužený potlesk. Pak už se
slova ujal Mgr. Jan Tůma, spoluautor publikace „Dědictví předků aneb lidová řemesla
na Policku“, aby posluchačům obsah tohoto
díla přiblížil. Publikace podává přehled řemesel a jejich vývoj na Policku od poloviny
13. století až do třicátých let století minulého a text je doprovázen celou řadou zajímavých obrázků. Kromě běžných řemesel jako
pekař, švec, krejčí, kožišník, truhlář nebo
kovář aj., je zde popsána také domácí textilní výroba, zpracování dřeva, kamene apod.

Rovněž je zde zmíněna řada oborů, kde někteří podnikatelé dokázali povýšit původně
řemeslnickou výrobu až na výrobu tovární:
v oboru textilním Vilém Pelly, Jan Linhart,
M. V .Škop, Antonín Macek, Jan Ticháček,
Jan Kollert a další, v oboru kovovýroby Emil
Katschner, Jaroslav Vancl, v oboru zpracování masa bratři Pejskarové a v některých dalších oborech (výroba cihel,

brusírny skla aj.). V přednášce pak se lektor
zaměřil na statistické údaje o počtu jednotlivých řemeslníků v různých letech a také
na ustavování jednotlivých řemeslnických
cechů.
Další akce proběhla 5. listopadu a přivítali jsme na ní dvojici přátel - Miloň Čepelka
a Ing. Josef Pepson Snětivý - kteří formou
literárně – hudební besedy pod sloganem
„Ten píše to a ten zas tohle“ představili svá
literární díla. Oba aktéři jsou posluchačům
PUVČ jistě dostatečně známi. Ing. Snětivého jsme na univerzitě poznali již letos na
jaře a Miloně Čepelku, textaře, dramatika,
básníka a prozaika, ale především herce
Divadla Járy Cimrmana snad není nutno ani
představovat. Ve svém vystoupení předčítali ukázky především ze svých novinek.
Těmito novinkami byla novela „Ženy, které
rozdávají adventní věnce“ Josefa Snětivého a „Třetí mandel sonetů“ a „Deník haiku
2“ Miloně Čepelky. O hudební vložky mezi
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mluveným slovem se postaral Josef Snětivý,
ať už saxofonem, klavírem nebo zpěvem. A
tak jsme si mohli v jeho podání vyslechnout
některé známé skladby z minulosti, mimo
jiné třeba velký hit Franka Sinatry z šedesátých let minulého století Strangers in the
Night. Nenáročná a víceméně zábavná lekce
skončila a posluchači mohli domů odcházet
příjemně naladěni.
S podzimním semestrem, ale také s celým 14. ročníkem Polické univerzity volného času jsme se rozloučili ve středu 12. listopadu přednáškou s názvem „Po stopách

Alžběty Báthoryové“, kterou pro nás připravila paní Jitka Hrubá. V hudebním úvodu se
nám představila žákyně ZUŠ Petra Mašatová, která s doprovodem pana učitele Pavla
Čapka zazpívala dvě lidové písně (Ráda,
ráda, můj zlatej Honzíčku a Vdejte mě, matinko), dále pak Zezulenku od Vítězslava
Nováka a píseň Na začátku jara od W. A. Mozarta. Svým čistým hláskem jistě posluchače zaujala a ti ji odměnili
velkým potleskem. Poté
následoval hlavní program, ve kterém paní Hrubá probrala životní příběh
Alžběty Báthoryové, známé jako Čachtická paní
ze stejnojmenného románu slovenského romanopisce Jožo Nižnánského.
Zde je Alžběta Báthoryová
vylíčena jako sadistická
hraběnka, mučící a vraždící mladé dívky a koupající
se pro zachování vlastní
krásy v jejich krvi. Paní
Hrubou tento příběh zaujal již před lety natolik,

Nález sekerky z doby bronzové na Policku

V jednom z těch posléze krásných
podzimních dní, co se budí do slunce z rána
plného mlhy a drobného deště, ve dni kdy
opravdu až jedenáctá rozhodne, jaký vlastně bude, jsem měla tu čest převzít krásnou
bronzovou sekerku. Klasicky čistý tvar, lehce prohnutá, s jiným systémem nasazování
násady, než užíváme dnes. V odborném archeologickém názvosloví se jedná o sekerku se středovými laloky, velmi typický tvar
pro střední dobu bronzovou. Sekerku našel fanda do místní historie pan Petr Zima,
tak jak je to správné, jí odevzdal do muzea.
Tímto často příběh končí a zbývá jen popsat, jakým způsobem byla sekerka uchycená na topůrko, čistotu a eleganci jejích
tvarů, případně to, že její povrch je pokryt
krásnou ušlechtilou zelenou patinou. A že
vrypy a drápance, kterými je patina poškozena, svědčí o pobytu sekerky v zemědělsky
obhospodařované půdě.
Naštěstí nálezce vzhledem ke svému
zájmu o historii věděl dobře co je důležité
a jeho nález je přesně lokalizovaný. Jsem
z jiného regionu a puntík do mapy sice stačí do muzejní evidence, ale pro pochopení
místa nálezu jako takového se na něj ráda
nechám odvést. Jak už to tak bývá, zatím nelze zveřejnit, kde přesně byla sekera nalezena, snad jen že na náhorní planině nedaleko
Police.
Poloha je to velice zajímavá, rozhodně
nepatří do jádra běžně zemědělsky obdělávané krajiny a musíme hledat důvod, proč
se ocitla v poměrně odlehlém místě. Z tohoto časového období se nám nálezy z podobně umístěných lokalit postupně množí. Musíme tedy uvažovat o důvodu, proč se ocitají

mimo běžně zasídlený region, taková sekerka byla drahou záležitostí a rozhodně se
nezahazovala, pokud byla poškozená, vždy
byla buď opravena, nebo využita jako druhotná surovina. Může se tedy jednat buď o
obětinu, i když v takových případech spíše
předpokládáme, že bylo ukládáno více věcí
najednou, nebo o ztrátu. Odlehlejší pozemky mohly být využívány jako pastviny,
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že se rozhodla proniknout do něj poněkud
hlouběji. Začala studovat knihy historiků,
které se tomuto tématu věnují, např. knihy
Josefa Kočiše, Vladimíra Ammera a Pavla
Dvořáka. A nejen to. Několikrát navštívila
místa spojená se jménem Alžběty a získávala zde další informace. A na této přednášce se s námi o tyto informace podělila.
Se jménem Alžběty Báthoryové je spojeno
mnoho legend a historici
stále ještě nejsou zajedno
v pohledu na tuto ženu. Zajímavá přednáška, doplněná
bohatou fotodokumentací tak
uzavřela letošní ročník PUVČ.
Teď posluchače čekají dlouhé
dvouměsíční prázdniny, naplněné jinými starostmi, především starostmi vánočními
a silvestrovskými, aby se po
jejich skončení mohli, řádně
odpočatí, opět sejít na půdě
polické Alma Mater při zahájení již 15. ročníku PUVČ. Tak
hezké svátky a ve čtvrtek 22.
ledna 2015 na shledanou.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

možná si zde tehdejší lidé opatřovali kvalitní dřevo…….do mozaiky poznání dávných
časů byl vložen další kamínek, archeologie
je trpělivá věda. A díky spolupráci s amatéry se jí otevírají další možnosti.
PhDr. Martina Beková
Muzeum a galerie Orlických hor
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Oblastní charita Červený Kostelec
KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Termín: 9. 1. 2015 - 16. 5. 2015
150 hodin teorie, 30 hodin praxe.

výuka 1x za 14 dní vždy v pátek a v sobotu
Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Cílem je
komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti
sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle
požadavků zákona č. 108/2006, o sociálních službách a splňuje zcela
požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách.
Podmínka pro přijetí: dokončené základní vzdělání, trestní
bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
Podrobnější informace:
http://hacko.ochck.cz/vzdelavani-zdravotnich-sester/kvalifikacnikurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach.html
Přihlášky a případné dotazy na:
Ing. Jana Ungrová, tel.: 491 610 311, 734 788 060

Mateřské centrum Ma Mi Na

Těšíme se na Vás na některé z uvedených akcí:
MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE PRO
DĚTI V MC

čtvrtek 4. 12. od 10.00 h v prostorách MC
Čertovsky zábavný program pro nejmenší ze všech dopolední, přijde také Mikuláš a andílek. Budeme rádi, když se účast
předem nahlásíte na mail MC, abychom
měli připravený dostatečný počet balíčků.

VALNÁ HROMADA PRO ČLENY MC

čtvrtek 4. 12. od 18.00 h v Divadelním
klubu
Srdečně zveme všechny členky ke zhodnocení uplynulého roku a posezení nad plány do dalších měsíců.

MIKULÁŠSKÉ TRHY V PELLYHO
DOMECH

sobota 6. 12.
Navštivte také stánek mateřského centra, kde bude všelicos pěkného na prodej.

VÁNOČNÍ NADÍLKA ZVÍŘÁTKŮM
15. - 18.12.
Během posledního předvánočního
týdne vyrazíme dopolední procházkou
na Klůček ozdobit stromky zvířátkům
jedlými dobrotami. Přidejte se vyvětrat
a naladit na svátky! Datum upřesníme
podle aktuálního počasí.
Na dopoledne také chystáme dopolední svátečně laděnou besídku s koledami a cukrovím.
Sledujte prosím aktuální informace
na webu a FB.

PROVOZ PROSINEC - LEDEN

Mateřské centrum bude zavřeno dva týdny
od 22.12. do 4.1.2015.
Pravidelné dopolední programy i odpolední
kroužky se rozeběhnou od pondělí 5.1. Děkujeme za pochopení.
Všem, kteří k nám chodí, i ostatním příznivcům a podporovatelům přejeme příjemně
strávené vánoční svátky!
Jako každý rok se těšíme také na všechny
malé i velké, kteří si k nám cestu najdou
poprvé!
MC MaMiNa

Královéhradecký kraj dotačně podpořil včelařství na Policku
u zkušenějších kolegů. A za to díky!
S cílem pomoci začínajícím včelařům
a zvýšení motivace starších včelařů k častější obměně svých úlů, nebo přechodu
na modernější způsoby včelaření, naše ZO
požádala o poskytnutí finanční podpory
z dotačního programu Královéhradeckého
kraje. Z programu „Praktická péče o přírod-

ní prostředí, zdroje a produkty - 14ZPD06“
tak je spolufinancován projekt „Včelařství
na Policku“ v hodnotě 76 tis. Kč, kdy 56 tis.
bylo použito na nákup 17 nástavkových úlů
a 20 tis. na zařízení pro zpracování medu.
Za tuto pomoc děkujeme.
Jan Pohl

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Základní organizace Českého svazu
včelařů Police nad Metují má 31 členů a
hospodaří s více než 320 včelstvy. Členská
základna má omlazující se trend. Věkové rozmezí je od 19 do 81 let. Pro udržení
zdraví včelstev je nutné, aby začínající včelaři už od začátku používali nové úly, čímž
se předejde šíření nákaz nákupem starých
úlů neznámého původu.
Pro začínajícího včelaře, např. se čtyřmi
včelstvy, znamená nákup nezbytných pomůcek a úlů finanční zátěž okolo 12 tisíc.
V tom ovšem není započten medomet, jehož
ceny začínají na 16 tisících. Včelstva samotná se v menším počtu naštěstí dají „sehnat“

Tříkrálová sbírka letos proběhne ve dnech 6. - 11. ledna
2015 do zapečetěných pokladniček, které budou
viditelně označeny, dospělý doprovod koledníků bude
vybaven průkazem a informačními materiály. Výtěžek
sbírky je určen především na pomoc nemocným,
osobám s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším sociálně potřebným lidem v regionech, kde Tříkrálová sbírka
probíhá. Část této sbírky je určena také na charitní díla v České republice a
v zahraničí.
Děkujeme všem, kdo se prostřednictvím této akce podílíte na pomoci
lidem v nouzi.
Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

Výstřel!

Z potemnělé ulice vybíhá tmavá postava. Dobíhá jinou a můžeme slyšet: „Co jsi, já jsem bandita.“ druhá postava odpovídá: „Já
jsem odpadlík, tak to jsem mrtvej a musím ke guvernérovi.“
Kdo procházel v pondělí 17. listopadu ulicemi v okolí Krčmy,
mohl zaslechnout podobné rozhovory mezi hráči hry nazvané
Výstřel!, která byla určena pro žáky pátých tříd a starší. Celá hra
se odehrávala v duchu známé karetní hry Bang!, při které kromě
známých přestřelek, se hráči snažili získat co nejvíce tajných dokumentů od jiných skupin a ty pak vyměnit za dolary.
Počasí nám moc nepřálo, ale i tak se hry zúčastnilo 43 kluků a
děvčat, což pro nás bylo krásnou odměnou za její přípravu.
Kdo z účastníků, nebo i z těch, kteří se hry nemohli účastnit, by
se chtěl přidat do některého z našich oddílů, bude vítán. Skauti
(5.-9. třída) mají schůzky v pondělí od 16:00 do 18:00 a skautky
(5.-9. třída) ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 vždy ve skautské klubovně, vedle školní jídelny.
Fotky z akce můžete nalézt na beruskyy.rajce.net

Betlémské světlo 2015

Betlémské světlo se pomalu, ale jistě
stává vánoční tradicí v mnoha domácnostech. I letos se naše středisko zapojí
do jeho rozvozu. V sobotu 20.prosince
bude za pomoci dalších skautů rozváženo vlaky po ČR. V Polici n. Met. a okolních vesnicích si jej budete moci převzít
v neděli 21. prosince v kostelech po mši
svaté. Betlémské světlo nebude chybět
ani na předvánočním vytrubování v úterý 23. prosince. od 19:00.
Další informace lze nalézt na: www.betlemskesvetlo.cz
Za skautské středisko Haňďa Mazancová
(handa.m@centrum.cz)
Prvního listopadu jsme
si s oddílem medvíďat zavzpomínali na teplé táborové dny. Již tradičně jsme
se sešli v klubovně při
promítání fotek. Nejprve
nás čekalo odpoledne plné
soutěží, spojených s výletem za táborovým Bobem a Bobkem. Po
návratu do klubovny, jsme se již plně věnovali fotkám. Atmosféru tábora dokreslovalo praskající
dřevo v krbu a
spící děti ve spacácích.
Veliký dík patří nakladatelství
Albatros,
které
věnovalo krásné
ceny pro vítěze.
Děti měly velkou
radost a každé si
našlo svoji knížku. A samozřejmě
i rodičům, bez jejichž pomoci by
se tábor neuskutečnil. Doufám, že
se všichni znovu
sejdeme v červenci pod plátěnou
střechou.
Bylinka
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ZIMNÍ OBLOHA

Na připojené mapce jsou zakreslena nejznámější souhvězdí zimní oblohy: Orion, Býk, Vozka, Blíženci, Malý pes,
Velký pes. Za povšimnutí stojí hvězdokupa Plejády, která se
nachází v souhvězdí Býka a na obloze ji můžeme vidět pouhým okem tj. bez dalekohledu.
V mapce je také označena poloha Měsíce ve dnech 5. a 9.
prosince. V těchto dnech může Měsíc posloužít méně znalým
pozorovatelům jako „kosmické ukazovátko.“
Podíváme-li se na oblohu 5. prosince ve 23 hodin, uvidíme
Měsíc v souhvězdí Býka poblíž jasné hvězdy Aldebaran. Za 4
dny se Měsíc na obloze posune a 9. prosince ve 23 hodin bude
již v souhvězdí Blíženců.

KONJUNKCE MĚSÍCE S JUPITEREM

O půlnoci mezi 11. a 12. prosincem nastane konjunkce
Měsíce a planety Jupiter. Měsíc bude 2 dny před poslední čtvrtí. Úkaz proběhne nad východním obzorem v souhvězdí Lva
nedaleko jasné hvězdy Regulus.

KONJUNKCE MĚSÍCE SE SATURNEM

Přiblížení Měsíce a planety Saturn uvidíme na ranní obloze v 6 hodin 30 minut ve dnech 19. a 20. prosince.
Měsíc bude jako velmí úzký srpek 2 dny před novem nízko
nad jihovýchodním obzorem.
AK POLICE přeje všem krásné a spokojené vánoce prožité
společně se svými blízkými. V novém roce 2015 pevné zdraví
a mnoho osobních úspěchů a všem příznivcům astronomie
též mnoho krásných zážitků pod zářící hvězdnou oblohou.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Kozoroha dne 21. 12.
v 0 hodin 2 minut SEČ. Nastává zimní slunovrat,
astronomická zima.
Den se nejdříve o 20 minut zkrátí, ale do konce
prosince bude o 4 minuty delší.
6. v úplňku, 14. v poslední čtvrti, 22. v novu, 28.
v první čtvrti,
není pozorovatelný,
na konci měsíce večer nízko nad jihozápadním
obzorem,
na večerní obloze nízko nad jihozápadním
obzorem v souhvězdí Kozoroha,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Lva,
na konci měsíce ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Vah,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, - Astronomický klub Police

Seniorské aktuality...
19. 11. je datum setkání Senior klubu Ostaš už předposlední
v tomto roce. První slovo měla pí předsedkyně Helenka Pivoňková,
přivítala hosty a vyzvala přítomné minutkou ticha věnovanou panu
Ladislavu Procházkovi, který opustil naše řady, čest jeho památce!
Po této listopadové pietní chvilce nás Ivanka Richterová přeladila na jinou strunu a to kulturu a společenské dění v předvánočním čase, Adventu a dalších akcí, kterých máme ve městě opravdu
pestrý výběr. V minulém PM se velice fundovaně o všech těchto
zajímavostech rozepisuje pochvalně a obdivuhodně pan Dr. Boža
Strauch. Doporučuji nepřehlédnout, číst!
Krása, mládí, radost, to bylo 14 kreativních tanečnic, které nám
představila jejich pí učitelka Bětka Černá. A že se bylo nač dívat.
ŽUŠka má těch fenoménů nespočet a dělají radost…
Hosty dnešního odpoledne byli manželé Irenka a Václav Rej
chrtovi. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla.
O tom ví mnohem více tito manželé. Bohulibou činnost provozují
řadu let, ale lásku, péči němé tváři v sobě mají od kolébky. Kůň je
šlechetné zvíře, ale nebýt porozumění, vzorné péče i drezury nelze
procestovat s koňským potahem celou naši malebnou zemi. Překonávat překážky, nevzdávat se, být ženou do nepohody i o tom je
jejich moc hezká knížka. Četla jsem ji jedním dechem, abych v sobě
objevila, že pí Irence trochu závidím. Mít vůli, víru, nebýt srab,
vzchopit se a jít do toho znovu! Statečná, skromná žena. Co popřát?
Zdraví, zázemí a hodné lidi kolem sebe, ať se jim všem daří ještě
hodně dlouho!

NOVINKY FILATELIE
Umělecká díla na známkách letos již po padesáté
JAKUB SCHIKANEDER (1855 – 1924):
ULICE V ZIMĚ, 1900 - 1910, 1762; Galerie Kodl.

Námět známky: J. Schikaneder se narodil v Praze
27. 2. 1855 a zemřel 15.
11. 1924 tamtéž. Vyrůstal v
uměleckém prostředí, kde
jeho tety, sestřenice i starší bratr Karel působili jako
herci a zpěváci. Úspěch a
slávu ovšem často střídal
úpadek a bída. Zde můžeme hledat počátky silného
sociálního cítění, které se
objevuje v Schikanederově
malířské tvorbě. Po absolvování na pražské Akademii cestoval po Evropě, což
významně ovlivnilo jeho
další tvorbu.
V roce 1885 byl Schikaneder jmenován asistentem Františka Ženíška na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, později vedl speciální
školu pro malbu květin a po Ženíškově odchodu na pražskou Akademii, v roce 1896, převzal ateliér dekorativní malby. Místo profesora
mu umožnilo v průběhu devadesátých let podniknout opět několik
studijních cest po Evropě. Na konci prvního desetiletí 20. století se
Schikaneder z veřejného života stáhl do ústraní a své obrazy již na
veřejnosti nevystavoval. Věnoval se nadále výuce na Uměleckoprůmyslové škole, která probíhala i během 1. světové války.
Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě žluté,
světlehnědé, červené, modré a černé

JAROMÍR FUNKE (1896 – 1945):
SAMOTA A BRÝLE, CA 1924

Námět známky: Je dobře, že ze stovek českých fotografů byl pro
My se sejdeme v úterý 9. 12. Jako obyčejně s dobrou náladou.
O pohoštění se postará pan Exner s personálem. Nezapomeňte na
dárky, naše heslo: „Nikdo bez balíčku“! A určitě tu nebudou ústa
do podkovy, ani kyselé mračáky a věřte darovat je větší radost než
dostávat…
Co se dělo si budete moci přečíst v době, kdy bude rok 2015 mít
už po narození, ale bude čistý a Silvestr i Vánoce už pouhou vzpomínkou, a my zase o rok starší. No a co?
Přicházíme s přáním tedy předčasně, ale upřímně. Prožijte vše
naplno v radosti, štěstí mezi těmi, které máte rádi a oni Vás. Zdraví,
mír a pohodu všem lidem dobré vůle.
Kde nás najdete:
http://www.meu-police.cz/ Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Renatě Maxovce Steinerové a Martině Gottwaldové
za další ročník Martinského lampionového průvodu a neuvěřitelné množství vlastnoručně upečených rohlíčků!
Vážíme si veškeré práce, která za akcí je.
Málokdo z mlsajících (natož z těch, kteří nakupovali do
zásoby po desítkách!) si umí představit zpracovávat celý den
těsto z 50 šlehaček a plnit víc než tisíc rohlíčků náplní z 5 kilogramů máku. Klobouk dolů, smekáme až k zemi, dámy!!!
Srdečně děkují maminky
všech spokojených prcků.

emisi Umění vybrán
Funke. Snad mu
jeho tragický osud
dává jakousi přednost v řadě, kterádoufejme – se bude
rozrůstat.
Funke
umřel jako osmačtyřicetiletý, na samém
konci války, v důsledku přerušené
dodávky proudu po
spojeneckém bombardování – ležel

totiž zrovna na operačním stole.
Fotografie je v očích mnoha lidí dosud něco nesouměřitelného
s obrazy a grafikou – vždyť se při tom jenom mačká spoušť, trvá to
zlomek vteřiny a umí to každý. Překonat tento předsudek není snadné, a možná se to nepodaří nikdy.
Funke patří k nejvýznamnějším českým fotografům první poloviny 20. století a ke světově významným průkopníkům avantgardní fotografie. Společně s Josefem Sudkem a Jaroslavem Rösslerem
byl členem modernistického proudu československé meziválečné
fotografie. V roce 1924 spolu s Josefem Sudkem a Adolfem Schneebergerem založil Českou fotografickou společnost, která si kladla
za cíl používat čistě fotografické procesy a vymanit se z vlivu grafiky.
Fotografické dění své doby ovlivňoval nejen dílem, ale také rozsáhlou teoretickou, kritickou, organizátorskou, redaktorskou a zejména
pedagogickou činností.

Způsob tisku: ofset – CMYK
Podle časopisu Filatelie a webových stránek www.ceskaposta.cz/
cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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MOTTO

co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy. Je dušičkový čas, a tak se mi hlavou
honí všelijaké myšlenky a toto motto jsem si
zapamatovala při návštěvě hřbitůvku jednoho
východočeského městečka. Ano, je to tak, ale
nemusíme smutnit. Koloběh života je pevný,
člověk si to uvědomuje, až když stárne a osmdesátka se neodvratně blíží.
Žijeme v době, která nás obšťastnila svobodou a demokracií a právě v těchto dnech
vzpomínáme na vzpouru národa proti totalitě.
V listopadové době roku 1989 jsem už bydlela
v Praze a společně s maminkou jsme prožívaly
celé to hektické dění. Do Prahy jsem se přesunula v roce 1970 z východočeského města
po období prověrek, kdy jsem jako spoluzakladatelka Klubu angažovaných nestraníků
(KAN) v roce 1968 byla označena za nepřítele
socialismu a na pokyn ÚV KSČ byla zařazena
východočeským KV KSČ do evidence představitelů a exponentů osob pravice. Na seznamu
nás bylo 6.335, jak jsem se později dočetla v
Lidových novinách. Smyslem tohoto seznamu bylo vyloučit „nepřátele“ normalizačního
režimu ze všech složek státní správy a vůbec
ze společnosti. Ale k tomu se již nechci vracet.
Měla jsem velké štěstí na dobré lidi, v Praze,
ve stavebnictví se mne ujali báječní lidé, stejně
postižení, kteří mi pomáhali. Poznala jsem, že
lidskou soudržnost nemohli komunisté zničit.
Děkuji všem, kteří se o porážku komunismu
přičinili. Věřit v rychlý konec lživého, nesvobodného režimu nás ani ve snu nenapadlo.
Ale stalo se! Dne 29. prosince 1989 byl zvolen
československým prezidentem Václav Havel
(pravdoláskař, ke kterému se hlásíme) a hned
večer jsme za zvuků hudby, Svatí pochodují,
procházeli Václavským náměstím a radovali
se, že skončila ta doba“ sovětského protektorátu“. Lehce se o tom píše, ale tomu předcházelo období, kdy lidé umírali a byli vězněni pro
jiné názory než ty , které „velká strana“ uznávala . Vždyť vedoucí úlohu ve společnosti měla
zakotvenou i v ústavě, tuším v čl. 4. Maminka

měla pravdu, když nás varovala, že návrat k
hodnotám jako pravdomluvnost, poctivost a
čestnost bude trvat několik generací, ale nevěřili jsme. Vše se zdálo tak jednoduché!
V tomto týdnu i přecházejícím se odehrálo
tolik památních dnů, že přemýšlení o dnešních
i dřívějších událostech je na místě. Tak třeba
Den válečných veteránů, kdy vzpomínáme na
ty, kteří zahynuli na světových bojištích. Žijeme v době neklidné, žijeme v obavách, jakým
směrem se pohne Evropa, západní a východní
svět. Vracím se k literatuře světových autorů.
Erich Maria Remarque je ten, který věrně popsal události 1. i 2. světové války v knihách Na
západní frontě klid a Čas žít, čas umírat (Zeit
zu leben, zeit zu sterben). Jsou popsány i nové
příběhy, o kterých čteme denně z denního tisku. Co se to v lidech a národech odehrává, že
musí stále přesvědčovat o své výjimečnosti a
nutnosti uchvacovat a ovládat druhé?
Celý tento týden je ve znamení rozboru a
hodnocení událostí, které ukončili totalitní režim. Ale nesklouzáváme tam, kam nás vedou
dnešní vyznavači nastolených pořádků, které
většina z nás odmítla před dvaceti pěti roky?
Nechceme vládu jedné strany, nechceme politikaření, nechceme klientelismus, chceme
demokracii nastolenou svobodnými volbami zástupců, které známe, kteří jsou mravní
a čestní, a za nimiž je kus poctivé práce. Tito
zástupci nebudou konat ve svůj vlastní prospěch, nýbrž ve prospěch nás všech. Je to tak
těžké? Ale komunismus v nás vězí jako v koze
lůj - to jsou slova ministra kultury Milana
Uhde v Pithartově vládě. Doufejme, že se dočkáme Hovorů z Lán, a nikoliv Hororů z Lán.
Na závěr doporučuji k přečtení text Petra
Pithharta „ Češi jako protistátní národ“, publikovaný v Mladé Frontě Dnes v sobotu 15. 11.
2014.
Pokojný adventní čas přeje všem spoluobčanům

Od šesti let jsem nosil brýle. Vlastně
celý život. Postupem let se mi začal
zrak ještě více zhoršovat a nebyla už
jiná možnost, než jít na operaci. V září
minulého roku jsem tedy podstoupil
operaci obou očí.
Najednou se mi svět naprosto
změnil. Svět byl barevný a já se na něj
po padesáti letech díval vlastníma očima
bez brýlí. Bylo to pro mě jako zázrak. Do
té doby jsem známé na větší vzdálenost
rozeznával více podle chůze, podle
typických gest a podle hlasu, než podle
jejich vzhledu. Dnes používám brýle
pouze na čtení a jsem rád, že jsem se
operaci podrobil.
Chci poděkovat personálu oční
kliniky Visusu Náchod a panu doktorovi
Pitašovi.
Jan Kollert

Princ Gautama Siddhárta putoval po
lesnatých březích řeky Falgu poblíž města Gajá. Zde usedl v meditaci pod pípalový strom a po třech dnech a třech nocích
dosáhl osvícení a vhledu, díky kterému
nalezl odpovědi na otázky, které hledal.
Úkolem Pána Buddhy bylo oklamat ateisty. Kázal lidem, kteří nevěřili v Boha, a
říkal jim: “Nevěřte v Boha, naslouchejte
Mně.“ Ale On je Bůh.
Takže ty, kteří nevěří v Boha, ale
v Buddhu, takto podvedl. Navíc hlásal
především nenásilí, ahinsu, aby zabránil
zbytečnému utrpení zvířat zabíjených ve
jménu obětí, které však byly v té době již
přežitkem
Pozn: Buddha = jedna z Kršnových
inkarnací.
Šrímad Bhágavatam 4.21.31, význam
Markéta Jandová

PODĚKOVÁNÍ
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Jarča Seidelová

O BUDDHOVI

Vážení ,
rád bych vás upozornil,že dnes je
17.listopad a je to 25 let,kdy jsem se dožil konce komoušské vlády.Mnoho lidí si
toho neváží a reptají,že bylo dříve líp.Ano
soudruhům bylo dobře a bylo jich několik
milionů a všichni ještě bohužel nenatáhli
bačkory. Nedokázali jsme je právně odsoudit a řekli jsme si nebudeme jako oni.Asi
to byla chyba,ale zachovali jsme se kulturně a tak máme komouše i v parlamentě a
každý jim ty jejich reje plati,a soudruzi se
nam nezmněnili.Mají hroší kůži a my se s
tím musíme smířit,protože máme demokracii i když málokdo ví,co to je. Vláda lidu
je zprofanovaný pojem ze sociku a když je
kolektiv tří lidí a dva jsou hloupí,tak toho
třetího chytrého přehlasují.Proč vám to
píši? Za prvé proto,že neexistuje cenzura a
pan Pohner to musi do novin dát a za druhé jak koukám na web nikdo si v Polici na
17.listopad ani nevzpomene.
Jiri Schmiedt
P.S. Příspěvek je otištěn bez redakčních
úprav

Pan profesor Tonda

Polický rodák patriot, bratr pana
Jiřího Jenky, ten měl pod palcem CIS,
byla naše nepřehlédnutelná osobnost, jinak profesor VŠ, člověk veselé nátury, vyjadřoval se po „NAŠEM“
Kvíčerovsky. Pobýval tu celé vagace
a přátelé jeho krevní skupinky se na
něho těšili jak malé děti na „CUMEL“
= DUDÁK. Jeho doména? ČLOVĚČINA – ALOTRIE a RECESE. Pře léty
byla v dolní části náměstí prodejna
manželů M. a. J. Židových OVOCE –
ZELENINA. Tady při pěti kunčaftech
byla fronta, ta končila na čerstvém
povětří na chodníku…
Jednoho dne sem zavítal i pan
profesor, aby se pozdravil s přáteli
a hned spustil: „Mařenko, koukám
jako blázen, ty máš RAJSKEJ PROTLAK? No, vo ten v Praze nezavadíš.
Strč mně jich asi 6 pod pult, nemám
u sebe ani FLOKA, ale vodpoledne du
Šrůtkoj, stavím se tady, jó“. Fronta se
hnula a PROTLAK zmizel, bohužel
došlo i na ten podpulťák…
Pan profesor byl sečtělý, promluvil s každým, ani smutek nedával najevo, přestože se mu také nevyhýbal.
Život bral s nadhledem a z jeho náhlého odchodu byli zaskočeni mnozí.
A pro malou hrstku pamětníků jsem
předala tuto epizodu.
I v podzimu života berte vše
s úsměvem na rtech, obdarovávejte
lidi humorem tak, jak to uměl pan
profesor TONDA.
Hana Krejčová

Pranostikám navzdory

Nedávno jsem se bavil s jedním
kamarádem a ten mi řekl, že zima začne až
v lednu, a tak s ničím moc nespěchá. Práce
na zahradě nehrotí, zimní oblečení zůstává
ještě ve skříních a hrablo na sníh ztrácí svůj
smysl uložené v garáži. Když jsem se od něj
vracel domů, uvědomil jsem si, že se vážně
něco děje. Zima začíná později, než jsme
zvyklí, jaro trvá pár dní a spíš to vypadá na
rychlý a nečekaný nástup léta už v dubnu
a samo léto se občas projevuje „jarním
počasím“. Nevím, jestli je to způsobeno
globálním oteplováním, o kterém se mnoho
mluví, a které mnozí popírají, nebo je důvod
někde jinde.
Naše dnešní dělení roku na čtyři roční
doby neplatilo vždy. Slovanští předkové
dělili rok jemněji: znali předjaří nebo třeba
pozdní podzim (polština dodnes zná výrazy
przedwiośnie nebo przedzimie) a jednou ze
vzpomínek na jemnější dělení ročních dob je
dnešní „terminus technicus“ babí léto, tedy
období mezi létem a podzimem. Možná není
úplně od věci si uvědomit vývoj významu
slova „rok“. Pochází z praslovanského rokъ,
odvozeného ze slovesa rekti – říci a původně
znamenající lhůtu či domluvený termín.
Další slovo – let (ve smyslu časového určení),
má praslovanský kořen lěto, který má
indoevropský základ a označuje čas tepla.
Jak jsme na tom s časem tepla v posledních
letech, si uvědomujeme všichni: tropická
vedra, bleskové povodně, málo sněhu,
spálené pastviny a louky. Ale možná to co

dnes nazýváme „globálním oteplováním“ je
jenom jakási obranná reakce planety – něco
jako lehce zvýšená teplota u člověka, který
nastydl. Není obecně platné, že za vším vězí
člověk.
Naštěstí dnes už neplatí, že budeme
„poroučet větru, dešti“ a s tím, co se děje
kolem nás v přírodě, se prostě musíme
smířit a přizpůsobit se. Nakonec to může
vypadat podobně jako při příchodu nového
pracovníka do stávajícího kolektivu.
Chvíli bude trvat, než ho poznáme, než
zjistíme co je zač, než rozpoznáme, zda je
„vlezdoprdelka“, lhář, hlupák nebo slušný
pracovitý člověk. A podle toho se k němu
budeme chovat. Stejně tak se naučíme
chovat k posunu počasí, který zdá se
nastává. Budeme vědět, že zima přijde
až v lednu a práce na zahradě nebudeme
hrotit v říjnu a listopadu, zvykneme si, že
svatý Martin vymění bílého koně za koně
hnědo-šedého, Vánoce se budou slavit na
blátě, jaro se bude ukazovat jen na pár dní a
po zimě přijde skoro okamžitě léto. (Původ
slova jaro můžeme nalézt v praslovanském
jarь, které má původ v indoevropském
základu ĭōro-/ ĭēro-, ze kterého vzniklo
např. německé Jahr.)
A pranostiky se pro nás postupem času
stanou nepochopitelnými bez bližšího
vysvětlení. „Když mráz na prvního prosince,
vyschne nejedna studnice.“ Jenže to může
dopadnout tak, že na prvního prosince bude
mráz věcí výjimečnou. Uvidíme, zda se vše

vyvine pouze v jakémsi posunu v kruhu, kdy
se začátky ročních období se jen přesunou
ve směru plynutí času, nebo dojde k nějaké
větší změně a jedno roční období bude
uzurpovat čas toho následujícího. Jaké to
může mít následky, neví dnes nikdo. Může
se stát, že globální oteplování (tento výraz
používám jen z nedostatku jiných a pro
jeho dnešní všeobecnou pochopitelnost)
bude mít následky fatální pro celou
civilizaci. Ty starověké: Mezopotámie, Čína,
Egypt, Řecko, Mayové, Inkové si určitě
nikdy nepředstavovali, že jednou prostě
přestanou existovat. Paul Valéry v textu La
Crise de l’esprit (Krize ducha), napsaném
těsně po skončení První světové války, hned
v první větě říká: „My civilizace víme nyní,
že jsme smrtelné.“ Nebo se nezmění vůbec
nic. Ale nechci v předvánoční době končit
takto depresivně. Nelze za vším hledat
člověka a jsou věci, které ho přesahují. A
k nim bezesporu patří i zázrak narození
nového života. A pokud se tak stalo „v
Betlémě na slámě“ znamená to, že přichází
krásný čas vánoční s rozením delších a
delších dní s příslibem tepla jara a ještě
velice nenápadnou vůní léta. A mezitím
si najdeme čas na zastavení se a posezení
se svými nejbližšími. A tuhle tradici nám,
věřím, nezničí ani globální oteplování a ani
nedostatek sněhu o Vánočních svátcích.
Pavel Frydrych

Poděkování hlavňovským ženám

Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 24. října 2014 od
19 hod. v místním malém kulturním stánku - víceúčelové klubovně
- již tradiční „Posezení pro seniory“. Byli pozváni jak místní senioři,
tak i senioři – chalupáři.
Akci organizačně zajišťovala sehraná skupina hlavňovských žen:
Dáša Krausová (předsedkyně), Renata Špuláková, Alena Líbalová a
Marcela Kejdanová, ve výčepu jim pomáhal Jan Špulák. K poslechu
i k tanci hrála na harmoniku Maruška Ryšavá z Pěkova, na klávesy
Jaroslava Janečková – hlavňovská chalupářka z Holic, na housle Jan
Osoba z Bukovice, na harmoniku občas zahrál i místní senior Pepa
Nentvich. Fotografoval Aleš Berger a Dáša Krausová.
Kdo měl chuť si přijít popovídat o problémech současného života ve vesnici i ve společnosti, o tom co se nám libí, co nás trápí, kdo
si chtěl zazpívat nebo i zatančit, přišel a byl jistě spokojen. Účastníci
se loučili teprve v jednu hodinu po půlnoci.
Vřelý dík hlavňovským ženám za pozvání, vzorné zajištění kulturního programu, občerstvení a příjemně prožitý večer s přáteli.
František Janeček
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční, nový občanský rok
Zimní počasí si letos opět dává na čas.
Většině z nás to asi nevadí, ale děti a sportovci se už jistě nemohou dočkat trvalejší
sněhové nadílky. Podle občanského kalendáře prožíváme poslední měsíc v roce,
církevní kalendář však už odpočítává první dny nového liturgického roku. Vstoupili
jsme do něho 30. listopadu 1.adventní nedělí. Tímto jsme započali adventní přípravu
na vánoce, tedy na oslavu příchodu Božího
syna Ježíše Krista na svět, prostřednictvím
Panny Marie, jak to Bůh, ve svém plánu spásy pro nás naplánoval a uskutečnil. Nebylo
by moudré nechat adventní čas uplynout
jen tak bez užitku, aby nekonečně dobrý
Bůh mohl znovu vstoupit do našich srdcí a
přebývat v nich. Adventní doba je výzvou
k uklidnění, k duchovnímu pozvednutí a k
otevření srdce pro Boha a bližní kolem nás.
Je také příležitostí ke konání dobra. Advent
je rozvržen do čtyř adventních nedělí s následujícími dny a při bohoslužbách se používají fialová roucha. K adventní době patří
také adventní věnec, symbol společenství a
také vítězství Božího království nad zlem
a hříchem. Jeho zelená barva je symbolem
života. Čtyři svíce, které postupně zapalujeme o adventních nedělích, symbolizují
svým přibývajícím světlem toho, které je
„Světlem světa“. On rozptyluje temnotu,
strach a nejistotu a místo nich nabízí lásku,
radost, pokoj. Po období adventní přípravy
pak vstoupíme do radostné doby vánoční,
jejíž liturgickými pilíři je Slavnost Narození
Páně a Boží Hod vánoční. Následně si připomeneme mučedníka sv. Štěpána, evangelistu sv. Jana a oslavíme Svatou rodinu. No a
pak už tu bude závěr letošního občanského
roku, za který poděkujeme při bohoslužbě
na Silvestra a začátek roku nového, který
oslavíme jednak bohoslužbou na Hvězdě
a také slavností Matky Boží Panny Marie.
Tento čas nás také přirozeně vede ke vzpomínkám a hodnocení toho, co jsme prožili,
co dobrého se nám podařilo nebo naopak
nepodařilo a k poděkování Bohu i lidem kolem nás. Zároveň je také potřebné dívat se
dál, protože se před námi otevře neznámý
prostor nového roku. Přivítejme ho proto
s nadějí a očekávejme věci a události příští s
pokorou, s pokojem v srdci a hlavně s důvěře v Boží vedení a pomoc.

V době adventní budou bohoslužby jako obvykle:

yy mše svaté v úterý a v pátek od 17.00
hod., ve středu od 8.00 hod., v sobotu od
17.00 hod. s nedělní platností a v neděli
od 8.00 hod.,
yy v úterý 2. 12. bude mše svatá od 8.00
hod. z důvodu adventního koncertu,
yy v úterý 9. 12. bude bohoslužba slova
yy ve středu 10. 12. mše svatá nebude

Páteční mše svaté - 5., 12., a 19. 12.
(tzv. rorátní = ke cti Panny Marie),
jsou určené především pro děti a
rodiny. Vezměte si s sebou lampióny.
V úterý 2. 12. od 18.00 hod. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie koná Adventní koncert, pořádaný agenturou
Davida Novotného. Na koncertu vystoupí
Magda Malá, Petr Dopita a Kamila Nývltová.
Vstupné je 180,- Kč.

V době vánoční pak budou bohoslužby a doprovodné akce takto:
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
půlnoční mše sv. od 0.00 hod.
Boží hod vánoční, mše sv.
od 8.00 hod.
celý den až do 16.00 hod bude
otevřený kostel
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mučedníka,
mše sv. od 8.00 hod.
celý den až do 16.00 hod bude
otevřený kostel
27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola, mše sv.
s nedělní platností od 17.00 hod.,
svěcení vína
28. 12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa, nedělní mše sv.
od 8.00 hod.
31. 12. Silvestr, mše sv. na poděkování za
rok 2014 od 16.00 hod.
1. 1.
Nový rok, kaple na Hvězdě, půl
noční mše sv. na začátek nové
ho roku od 0.00 hod.
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE, mše sv. od 8.00 hod.
celý den až do 16.00 hod bude
otevřený kostel
2. neděle po Narození Páně, mše
4. 1.
sv. od 8.00 hod.
6. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů), mše sv. od 17.00 hod.,
svěcení vody, křídy a kadidla
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.
25. 12.

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

Vánoční betlém s jesličkami

Jako každoročně, bude i letos v našem
farním kostele vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. V týdnu od 15.
do 19. prosince budou mít možnost návštěvy kostela a prohlídky betléma mateřské školky a základní školy. O svátcích
25. a 26. prosince a 1. ledna bude tato možnost pro širokou veřejnost - v dopoledních
a odpoledních hodinách bude kostel a betlém přístupný. V ostatních dnech pak bude
betlém přístupný v době bohoslužeb, mimo
tento čas je možná individuální návštěva a
prohlídka po předchozí domluvě s děkanstvím.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

30. listopadu - 1. neděle adventní
(liturgický cyklus B)
6. prosince Svátek sv. Mikuláše,
biskupa
7. prosince 2. neděle adventní
13. prosince - Památka sv. Lucie,
panny a mučednice
14. prosince - 3. neděle adventní
21. prosince - 4. neděle adventní
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
26. prosince - Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
27. prosince - Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
28. prosince - neděle, Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince - Svátek sv. Silvestra I,
papeže
1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
4. ledna 2. neděle po Narození Páně
6. ledna Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)

„Narození Ježíše Krista se událo takto:
Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi,
ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z
Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý
a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl
propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl,
hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii,
svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je
z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho
hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co
řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.“
Matoušovo evangelium 1, 18 - 23
Rádi bychom všem popřáli pokojné prožití
doby adventní a radostné a požehnané vánoce.
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

Oznámení
Církve československé
husitské v Polici nad Metují
Náboženská obec CČSH oznamuje, že sváteční bohoslužba
se zpěvy se koná v úterý 23. 12.
2014 v 17.00 hodin.
Všechny srdečně zveme!
Pokoj v době adventní, klidné
Vánoce a zdraví v novém roce
přeje Rada starších CČSH
v Polici nad Metují.

Statistika nuda je
aneb hodnocení fotbalové sezóny
V sobotu 8. listopadu před 14.hodinou
se začaly scházet davy fotbalumilovných
fanoušků před zavřenými branami polického hřiště, aby na základě informace z minulého čísla Polického měsíčníku o době a
místě konání zápasu mohly sledovat závěrečné utkání podzimu mužstva dospělých.
Ti šťastnější, kteří měsíčník nečtou nebo se
informacemi v něm nenechají zmást, přišli
již před polednem a nastoupili do autobusu
směr Žacléř, kde se utkání skutečně konalo.
Na vlastní oči tak mohli vidět porážku svých
oblíbenců v poměru 2:3.
Mladší žáci sehráli poslední zápas
v Zábrodí, ve kterém po dobrém výkonu
a vedení 1:0 nakonec prohráli 1:4. Starší
přípravka ve svém posledním vystoupení
podzimu na domácím hřišti nejprve remizovala 1:1 s mužstvem z Dolan, po penaltovém rozstřelu však podlehla. Následovala
těsná porážka s mužstvem Teplic 0:1 a na
závěr vítězství 4:0 nad Velichovkami. Mladší přípravka na posledním turnaji podzimu
vyhrála nad Machovem 8:2 a nad náchodskými „Gepardy“ 13:1. Tolik zpravodajská
povinnost o zápasech, jejichž výsledky nebyly v minulém čísle uvedeny ani komentovány.
Přišel tudíž čas na závěrečné hodnocení. Jsme si vědomi, že pro zhodnocení tolika
zápasů a hráčů všech našich mládežnických
týmů by bylo nejvhodnější technicky i personálně posílit Český statistický úřad, aby
vše mohlo být bezchybně zachyceno a zdokumentováno. I když kdoví, zda by informace z úřadu nebyly zatíženy větší chybou, než
jsou záznamy a paměť trenérů.
Nejtěžší úlohu měli mladší žáci, z nichž
ne všichni dosáhli žákovského věku a byli
tudíž doplňování ze starší, ale i mladší přípravky. Kluci (a jedna dívka) sehráli celkem
8 zápasů. V nich 2x vyhráli a 6x prohráli
s celkovým skóre 21:38. Střelecky se nejvíce dařilo Jakubovi Maryškovi, který vstřelil
10 gólů. Vilda Gavelek byl úspěšný 7x, po
jednom gólu přidali Petr Šolc (posila z Machova), Standa Rubáček a Vojta Kubeček
(zbývající, dvacátý prvý, si jeden ze soupeřů
vstřelil sám). Posledně jmenovaný, ač také
hokejový brankář, obdržel v zápase v Náchodě ránu míčem do ruky tak nešťastně, že
došlo k její fraktuře. Je to zajímavé, ale zdá
se, že míč je daleko nebezpečnější nástroj
než puk, neb v minulosti se toto již přihodilo i dalšímu z hokejistů, Standovi Rubáčkovi. V mužstvu dále účinkoval brankář Tomáš
Valchař, specializovaní psi obranáři David
Prouza, Lukáš Jirásek a Hanka Slezáková a
univerzální borci Láďa z České Metuje a Michal Štancl. Mužstvo bylo doplněno o kluky
z přípravek, Míru, Sebu a Pepu Hlaváčka,
Jardu Zemka, Marka Ištoka a možná ještě
o někoho dalšího, na něhož si momentálně
trenéři nemohou vzpomenout.
Starší přípravka na podzim 15x vyhrá-

la a jen 4x odešla poražena, z toho 3x až po
penaltovém rozstřelu. Po podzimní části je
tak na prvním místě okresní soutěže. Hráči
vstřelili 53 gólů a pouze 17 jich obdrželi.
Nejvíce branek, celkem 17, vsítil Vilda Gavelek. Tomáš Valchař, který v tomto týmu
nepůsobí na postu brankáře, se trefil 10x.
Jakub Maryška přidal 9 branek, Míra Hlaváček a Míra Macek 5 branek, Matěj Vít 3
branky a Seba Hlaváček 2 branky. Jednou
se trefil Matyáš John a Jarda Zemek. V týmu
dále působil Jakub Pivnička, náš nejúspěšnější střelec penaltových rozstřelů, Matěj
Khun, Kája a David Vlčkovi, Pepa Hlaváček,
Mikuláš Danihel, tu a tam Hanka Slezáková
a ze začátku sezóny, než přešli na kluziště,
velmi úspěšný obránce Marek Ištok a technicky zdatný záložník Jirka Klíma. Smůlu
měl Vojta Švorčík, za normálních okolností
nekompromisní a důrazný obránce, který
většinu sezóny vynechal kvůli zranění nebo
nemoci. Nesmíme zapomenout na výborného brankáře Vaška Valchaře, věkem patřícího do mladší přípravky.
Mladší přípravka ze svých 22 podzimních zápasů 17x vyhrála a 5x prohrála. Kluci soupeřům nastříleli 128 gólů a 41 jich
obdrželi. Na místě brankáře se střídal Vašek Valchař s Tomášem Rutarem, který při
zápasech často dával přednost sledování
dění na vedlejším hřišti, přesto však stačil
mnoha gólům na poslední chvíli zabránit.
Nejúspěšnějším střelcem byl Matěj Danihel s 15 brankami, David Prouza vstřelil,
stejně jako Ondra Jirman 14 branek, Jarda
Zemek byl úspěšný 11x, Šimon Vlček 8x,
Vašek Valchař 6x a Jirka Klíma 2x. Po jednom gólu přidali David Vlček, Petr Král
a zástupci předpřípravky Pepa Hornych
(kolenem), Matěj Švorčík (hlavou) a Ondra
Klíma. Pokud je někdo pozorným čtenářem
a pedantem, snadno si spočítá, že zde něco
nehraje a do celkového počtu 128 branek
jich ještě 53 chybí. Tento počet pak vstřelil
jediný hráč, a sice Míra Hlaváček. Jak již bylo
publikováno v minulosti, Míra v této věkové
kategorii nepotřebuje spoluhráče, protihráči mu nevadí, u vlastní branky se zmocní
balónu, proběhne s ním přes celé hřiště, a
buď vstřelí gól, nebo trefí brankáře, případně břevno nebo branku mine. Pokud se náhodou někdy podaří soupeři Míru zastavit,
ten takový zákrok vyhodnotí jako faul a s
pláčem opouští hřiště. Někdy po vlastních,
jindy v náručí mamky.
Za zmínku stojí i 22 branek, vstřelených
reprezentanty „Stračího ocasu“ Ondrou
Jirmanem a Šimonem Vlčkem. Tito borci
dosáhli skvělých výsledků díky poctivému
tréninku na parkovišti před plovárnou mezi
zaparkovanými vozidly koupajících se majitelů i za cenu několika rozbitých zpětných
zrcátek vozů.
Většina kluků za poslední tři léta udělala ve svých fotbalových dovednostech vý-

V uplynulém měsíci městská policie pokračovala v řešení několika věcí táhnoucích
se již delší dobu.
• Prováděli jsme kontroly veřejného pořádku jak ve městě, tak i spádových
obcích. Zaměřili jsme se na ukládání odpadů a pořádek na veřejných prostranstvích.
• Zajišťovali jsme průběh Martinksých
trhů, uctili jsme památku Dne veteránů.
• V útulku jsou dva pejsci. Stále pro ně hledáme nové majitele…více na www.
• Asistovali jsme u osoby do příjezdu záchranné služby a řešili neshody mezi
osobami.
• S veterinární službou jsme provedli kontroly u chovatelů psů a dobytka, kteří se
dopustili provinění podle veterinárního
zákona.
• Uložili jsme pokutu za nedovolený výlep
plakátů.
• Kontrolovali jsme podezřelé osoby ve
večerních hodinách.
• Pomáhali jsme dvěma bezdomovcům,
které na čas nohy přivedly do našeho
města.
• Apel v tomto čase míří tradičně k cyklistům, až příliš mnoho z Vás jezdí bez
světel, myslete na to, že stále platí staré
známé, vidět a být viděn. A to bohužel
mnozí z Vás vůbec nedodržují. Nejde jen
o dvoutisícovou pokutu, kterou můžete
za tyto přestupky obdržet, ale zejména
jde o bezpečnost všech, kteří se s Vámi
setkají.
• Uspořádali jsme společné setkání vedoucích pracovníků městských policií
okresu Náchod. Setkání to bylo velmi
přínosné. Každé město má svá specifika,
ale některé věcí nás pálí stejně v Polici
jako v Broumově, či v Hronově. Dohodli
jsme se na společných postupech v záležitostech, které trápí občany našich měst
a vzájemné spolupráci a pomoci.
Hezký podzimní čas…
Ved. strážník Petr Zima
razný pokrok. Za všechny jmenujme Jardu
Zemka, který nejenže podává výborné výkony, ale během podzimu již téměř nic na
hřišti nezapomněl a ani jednou nám neodjel
s jiným mužstvem na jiný zápas.
V průběhu podzimu jsme vyzkoušeli i několik borců z předpřípravky. Ti se
však zatím příliš neprosadili a přes zimu
a na jaře musí ještě hodně trénovat, aby
od příštího podzimu, kdy současné opory
střílející jeden gól za druhým již přejdou do
vyšší kategorie, navázali na úspěšné letošní
výsledky mladší přípravky.
Tolik podzim, teď nás čeká náročná
zimní příprava v polické školní tělocvičně,
zimní halové turnaje v okolních městech a
těšení se na jarní fotbalovou sezónu.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
externí spolupracovníci
Českého statistického úřadu
Vojto, dík a hodně zdraví.
Ida Jenková
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Podzim v lyžařském oddíle

V září se znovu rozjely tréninky
v terénu, v říjnu i v tělocvičně.
Každý víkend patřil závodům – od
Míseček až po Úpici. Nezaháleli
jsme ani o podzimních prázdninách
– tužili jsme výkony i vzájemné
kamarádské vztahy na soustředění v Trčkově u
Orlického Záhoří. Dvacet čtyři dětí rozhlaholilo
podorlické, jinovatkou a sluncem zalité svahy
nejen běháním, ale i na koloběžkách, kolečkových
lyžích a bruslích. Pilovala se lyžařská technika,
vytrvalost, obratnost, soutěžilo se, dobře se jedlo
a bavilo, domů se hlavně těm větším ani nechtělo.
I proto, že přálo počasí.

29. listopadu lyžaři roztančili Pellyho domy
na svém tradičním plese.
Před námi je zimní soustředění, které už bude
na sněhu, tradičně na chatě Detecha v Deštném,
a hlavní lyžařská sezóna. Snad bude lepší než ta
loňská – přece jen – sníh je sníh! My se na sníh
těšíme.
Výbor LO

Silnice stříbrem
popsaná

Třetí sobotu v říjnu se v Hořicích sešli
jezdci, kategorie „Klasik“ a „Jízdě pravidelnosti“ historických silničních motocyklů. Autoklub České republiky pověřil vyhlášením AMK Hořice. Na výsluní podia
přišel jezdec AMK Police n. M. Miloš Thér.
Ve třídě do 175 ccm se stal vícemistrem
republiky za Karlem Kalinou. Ve třídě do
350 ccm obsadil 6. místo. Výsledek je to
dobrý, protože stroj ČZ je obsahem, nejméně o devadesát ccm slabší. Ukazuje se,
že je také dobrým mechanikem a ladičem,
což je nadějí pro příští sezóny.
Miloš, děkuje touto cestou za podporu
sportovní veřejnosti spolu se svým mechanikem a těší se na další setkávání na
trati a v depu.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků
vánočních a do roku 2015 pevné zdraví.
AMK Police n. M.
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TJ Spartak Police nad
Metují volejbalový oddíl

V sobotu 18. 10. 2014 se uskutečnil další, v pořadí již šestý, ročník Memoriálu Jariny
Zachovské v Červeném Kostelci, kterého se
zúčastnilo 8 družstev. Po úspěšném podzimu
se nám podařilo obhájit další druhé místo. V
zimním období nás ještě čeká Zimní pohár Vladimíra Kresla, tak doufáme, že se nám bude i
nadále dařit.
Konečné pořadí:
1. VK Hronov
2.TJ Spartak Police nad Metují
3. Česká Skalice
4. Červený Kostelec
5. Velký Dřevíč
6. Jezbiny A
7. Jezbiny B
8.Slavoj Teplice
Kateřina Holubová

SSK Pedro Police nad Metují

pořádá za podpory MěÚ Police nad Metují a sponzorů florbalový turnaj

O pohár starostky města Police n.M.
„táta všech polických florbalových turnajů “ 15. ročník

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

pátek 16. ledna 2015
sobota 17. ledna 2015

systém:

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

přihlášky:

nejpozději do 8. ledna 2015
písemnou formou na jansapetr@seznam.cz
napište, ve které skupině chcete hrát – pokusím se vyhovět
startovné 400,- kaček za tým, počet týmů omezen

informace:

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

pro radost:

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

soutěžáci:

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

ceny:

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

Petr Jansa

608122819

Proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2014
v době od 9.00 do 16.00 hod. a
23. 12. 2014, v době od 9.00 do 13.00 hod.

V sortimentu kromě kaprů, pstruhů budou i amuři a v omezeném
množství i ostatní druhy ryb.

Objednávky na kapry celé, půlky i porce přijímá p. Exner jídelna Pellyho
domy do 19. 12. 2014 (záloha 100 Kč).
K odběru budou 23. 12. 2014 v době od 14 do 15 hod.
Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují
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Poskytujeme rodinné finanční poradenství
založené na analýze potřeb klientů
Např. Životní a úrazové pojištění, stavební spoření i úvěry,
penzijní připojištění, povinné ručení, pojištění
odpovědnosti a majetku, investování do podílových,
akciových fondů, ...
Spolupracujeme téměř se všemi finančními institucemi na trhu.

• u půjček:

Provozní doba o vánocích
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2015
2.1.
3.1.
4.1.

(dlouhá noc)
zavřeno
(Štědrý den)
zavřeno
(Boží hod vánoční)
zavřeno
(Štěpán)
uzavřená spol.
10 - 24 hodin
09 - 20 hodin
11 - 20 hodin
11 - 20 hodin
(Silvestr)
11 - 16 hodin
(Nový rok) 12 - 20 hodin
11 - 24 hodin
10 - 24 hodin
09 - 20 hodin

PF 2015 Vše nejlepší, hodně zdraví v novém roce 2015
Vám přeje rodina Malíkova.

V měsíci lednu se můžete těšit na 3.ročník
večerního promítání v hospůdce na Ostaši.
Aktuality o provozní době a akcích je možné sledovat na
webových stránkách www.ostas.eu

Hospůdka tel.: 604 371 576

Chcete zbavit tělo únavy? Dopřejte si masáž!
Kromě masáže klasické nebo shiatsu masáže Vám nabízím
i manuální lymfatickou masáž, která zlepšuje pohyb lymfy (mízy) v těle.
Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků, posílit imunitu nebo
přispět k detoxikaci organismu. Při činnostech, které vyžadují dlouhodobé
stání či sezení, představuje tato masáž ideální regeneraci dolních končetin.
Je možné zakoupit i dárkové poukazy (vhodné jako vánoční dárek)
Kontakt: Mgr. Renata Teichmanová
604 612 900 (volejte prosím po 14. hodině)
Těším se na Vás
Renata Teichmanová

Daruji štěňata huska - labrador,

huska -? otec menšího vzrůstu – neznámý.
Pouze za poplatky veterináře.
K odběru
v lednu.
Návštěva možná po dohodě
s majitelem.
Karel Škop
Bělý 53, tel. 724/128552
e-mail:
karelskop@seznam.cz

− snížíme měsíční splátky u stávajících úvěrů až o 25%
− možnost nastavení výše splátky kdykoliv dle potřeb klienta
zdarma
− mimořádné splátky kdykoliv zdarma
− Vybereme a zpracujeme nejvýhodnější hypotéku na bydlení,
pomůžeme s oddlužením

• Běžný účet:

− Vedení účtu zdarma, výběry ze všech bankomatů v ČR
zdarma
− Poradíme, jak finančně zabezpečit vaše děti nejen na studia,
jak finančně zabezpečit vás pro nenadálé životní situace

Najdete nás v budově na náměstí nad samoobsluhou
(vchod z boku)

Úřední hodiny - Fincentrum, a.s.:

Zdenka Galinová tel. č. 603526179,
email: zdenka.galinova@fincentrum.com

Út a Čt

9 - 12, 13.30 - 16 hod.

Hana Brahová

email : hana.brahova@fincentrum.com

Po

IČO 66303486

tel. č. 737663524,

9- 11, 14 - 16 hod.

IČO 66304351

Kosmetika ~ Masáže
Jana Burešová
Nevíte co svým blízkým
pod stromeček?

Pro Váš dobrý pocit a dobrý pocit Vašich
blízkých nabízím tyto služby:
Kosmetika:
 ošetření všech typů pleti přírodní kosmetikou
 depilace obličeje i celého těla teplým voskem
 barvení obočí a řas...
Masáže:
 klasická, relaxační nebo sportovní
 kosmetická masáž
 masáž horkými lávovými kameny
 indická masáž hlavy (antistresová)
 medová masáž (detoxikační)
 masáž baňkou
 přístrojová lymfatická masáž (otoky, celulitida …)
PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKAZŮ NA VŠECHNY
NABÍZENÉ SLUŽBY.
Podrobnější nabídku naleznete na http://www.kosmetika-masaze.eu/
Objednávky a informace na telefonním čísle 604
* * *

799 189.

Všem svým zákazníkům i budoucím, přeji krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2015.
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6
měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce
vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle
výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy
každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně
odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás
zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace
v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě
doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti
přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a
preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně
v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na
toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být
na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.

PRONAJMU BYT
2 + KK

v centru Police nad Metují
Cena dohodou
Topení plynové
K nastěhování po 1. 12. 2014
Tel.: 736 480 070

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 13. 12. 2014
Hlavňov:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Bukovice:
u požární zbrojnice
Police:
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje:
u hospody
Žďár nad Metují: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

08.20 - 08.25 hod.
08.25 - 08.30 hod.
08.35 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.
09.15 - 09.20 hod.
09,20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.30 hod.
10.35 - 10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 120,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po - Čt:
Pá:

Veterinární ambulance Suchý Důl

17.00 - 18.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.

OČNÍ OPTIKA POLICE NAD METUJÍ

oznamuje akci
Z KAŽDÉ U NÁS ZAPLACENÉ 1000,- Kč
VÁM VRÁTÍME 200,- Kč
platí do 31. 12. 2014

MVDr. Kulich Miroslav - tel: 602628885

Kurzy řízení motorových vozidel
Rybářská 317, 550 01 Broumov
e-mail: autoskolabroumov@seznam.cz
mob.: +420 605 591 751

Úřední hodiny
každý čtvrtek
na gymnáziu Broumov

od 15-16 hodin

AKCE! Při doložení tohoto inzerátu

společně s přihláškou do autoškoly obdržíte učebnici zdarma
(akce platí do 31.12.2014).

www.AUTOSKOLABROUMOV.cz

Chystáte se na plesovou sezónu?
AutoskolaHORKY-inzBZ_90x60.indd
1
MY VÁS
NA NI PŘIPRAVÍME! 18.06.14 9:08S
Kulturní společnost HOP- Petr Hofman pořádá
taneční pro manželské a partnerské páry,

Začínáme 9. ledna 2015
na sále Střelnice Broumov.

VYUČUJE IGOR A LUCIE ŠTĚPOVI
Taneční jako dárkový poukaz – dobrý typ na
vánoční dárek pod stromeček

Přihlášky a informace na tel. 603700181,
605273944, 491521345
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KI SERVIS

Horní Kostelec 159, IKstav s.r.o.
Červený Kostelec

SBĚRNÉ MÍSTO
AUTO-RAMAX
POLICE n. Met.- náměstí
Info.: 773 676 876 Térová Irena

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

Broumov

Police n. Metují

Datum:
16. 12. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
18. 12. 2014
v 15.00 hod.

Informace
na tel. číslech:
491 522 877,
777 621 552

http://autoskolafiedler.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz, novakova@rva.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

KOUPÍM
POZŮSTALOST
veteš, vyklidím půdu,
sklep, dům, byt.
Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM STARÉ HRAČKY

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., Parkány 466, 547 01 NÁCHOD
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PRONAJMU
BYT 2+1

... okna patří k životu

v rodinném
domě
se zahradou

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

v Polici nad Metují

individuální přístup

Zavolejte nám

Hradec Králové
Nové Město n.M.

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

Vzdálenost
do centra
cca 5 minut
pěšky.
Kontakt:
731 716 004

ALUPROCES s.r.o.
Široká nabídka českých a polských oken za výborné ceny
s tradicí 20 let

Plastová okna, dveře z kvalitních německých profilů INOUTIC, GEALAN, VEKA
Dřevěná eurookna a dveře, dřevohliníková okna a hliníková okna a dveře
Parapety a garážová vrata LOMAX
Okna dodáváme dle přání s demontáží, montáží a zednickým začištěním
pro nabídky kontaktujte:
Tomáš Prosa 773113133, prosa@aluproces.cz, www.aluproces.cz
provozovna: ul.17 listopadu 153, Červený Kostelec
Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•
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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:
ČÍSLO 5
É
V
1
O
Město Police nad Metují
DN
.1.20
6
Masarykovo nám. 98, 549 54 LE
Ž
EA
IČO 272 949
VYJD
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• 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

Investiční akce finišují
Rekonstrukce místních komunikací v Pěkově a na Honech

V závěru měsíce listopadu dokončí Firma SMI – ČR group s.r.o., Pionýrská 363 Broumov rekonstrukci místní komunikace v Pěkově
na Drahách a na Honech za rybníkem. Z důvodu problémů s dodávkou asfaltové obalované směsi se termín dokončení prodloužil, za což
se obyvatelům obou lokalit omlouváme. Vzhledem ke zvýšenému množství oprav státních komunikací obalovny upřednostňovaly velké
zakázky a tyto menší byly odsouvány. Počasí nám v letošním roce zatím přeje a dílo tak může být dokončeno. Město vyměří dodavatelské
firmě za nedodržení termínu penále.

Pěkov "Na drahách"

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Pěkov - Hony

KRÁSNÉ VÁNOCE,
MNOHO RADOSTI A ŠTÌSTÍ
V NOVÉM ROCE 2015 PØEJE
Mìsto Police nad Metují
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