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ÚPRAVA PROSTORU PŘED SMUTEČNÍ SÍNÍ
Na sklonku letošního roku se městu
podařilo zrealizovat plánovanou úpravu
prostoru před smuteční síní. Nachází se na
severním okraji centra města a navazuje

zací předmětné úpravy vzniknul otevřený
prostor s posezením a zahradou, připomínající klášterní rajský dvůr. Zůstala zde zachována osová provázanost s budovou kláš-

byla upravena tak, aby pohodlně navazovala na přístupový chodník. V druhé části
prostoru vznikly travnaté plochy, osově
oddělené cestami ve tvaru kříže, s přírodním (mlatovým) povrchem. Do středu kříže uvažujeme umístit sochu nebo plastiku.
Okraje trávníků budou lemovány nízkými
vegetačními plůtky (zimostráz a trvalky).
Svah k patě kostela se nehodí k zatravnění,
proto bude osázen půdopokryvnými rostlinami (břečťanem). Zrekonstruován byl také
přístupový chodník. Úpravu provedla firma
SMI ČR Group, vybraná ve výběrovém řízení. Zahradnické práce budou provedeny na
jaře 2015 firmou Zahradnictví Zobal.
Starostka bude opakovaně jednat s benediktiny o opravě čelní fasády smuteční
síně.

Ing. Pavel Scholz,
investiční technik

na západní stěnu bývalého benediktinského kláštera a severní stěnu farního kostela
Nanebevzetí P. Marie. Architektonický návrh i realizační projekt úpravy vypracovala
spol. Green 4 plan. Celková rozloha řešeného prostoru je 555 m². Vstup do upraveného prostoru zůstal nezměněn, a to z
chodníku podél příjezdní komunikace mezi
Komenského náměstím a klášterem. Reali-

tera a byla podpořena i
osa k bočnímu vstupu
do farního kostela.
První část upravovaného prostoru tvoří
prostorná
dlážděná
plocha s osvětlenými
lavičkami a odpadkovým košem. Výškově

Mozaika z radnice . . .

yy V době psaní těchto řádků utíkají poslední čtyři hodiny osmnáctého prosince 2014. Jaký byl tento končící rok? Pro
každého z nás jiný. Tak jako jsme my
sami. Vzal i dal. Z pohledu města Police
nad Metují naplnil plány zhmotněné rozpočtovanými akcemi. Odnesl na věčnost
mnohé, kteří k našemu městečku patřili.
Neustálý koloběh života hluboce sdíleného těmi, kteří jsou aktivními účastníky veřejného života, i těmi, kteří pocit
sounáležitosti nemají geneticky zakódovaný. Z mého pohledu? Krásně náročný.
Naplněný. I tím, co si nepřejeme prožívat. Pocity beznaděje, lítosti, nepochopení. Ale taky zadostiučinění, které se
projevilo ve volebním výsledku. Děkuju.
Děkuju Vám všem, kteří jste i nesouhlasnými slovy byli partnery a spolupracovníky cesty ke společnému cíli. Děkuju i
Vám ostatním…

Přejeme Vám všem zdravý,
nadějí a vírou naplněný rok 2015.
Děkujeme za podporu,
spolupráci a pochopení.
Těšíme se na setkávání
a komunikaci, které napomohou spokojenému životu
v Polici, v našich obcích,
na celém Policku.
Ida Jenková
Jiří Škop
starostka
místostarosta
Pavel Pohner, tajemník
a všichni zaměstnanci města

Vánoční výstava

I v roce 2014 jsem se za Unii rodičů
zhostila vánoční výstavy, která se konala
v polském pohraničí - Scinawka Srednia.
Na výstavě bylo mnoho zajímavých věci
a ochutnávka tradičních i novodobých pokrmů. Jinak tomu nebylo ani u nás, kde se
sešlo mnoho zájemců,
kteří si pochvalovali
náš tradiční bramborový salát, uzené ve
štvestkové
omáčce
s knedlíkem a jiné
dobroty.
Vřele děkuji pí
Evě Jobové za pomoc
při přípravě pokrmů,
dále Kamile a Kateřině Huškovým za za-

POZVÁNKA

na 1. veřejné
zasedání
zastupitelstva města
v roce 2015,

které se koná ve středu

21. ledna 2015
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.

půjčení starobylého a velmi obdivovaného
betlému.
Závěrem bych chtěla Všem popřát
krásny nový rok!
Iveta Tautzová

POPLATEK ZA ODPADY
A POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2015

yy Za rok 2014 děkuju. Pokorně a uvědoměle. Za zdraví, které není samozřejmostí. Zvlášť, když jdeme proti němu…
Děkuju všem, kteří přijímají otevřenost
a upřímnost.

yy Přeji si, abychom rok 2015 prožili
poctivě, pracovitě, zdravě, radostně,
láskyplně. Věřím, že taky s pochopením
a vzájemnou úctou.
Ida Jenková

Splatnost obou poplatků je do
31.3.2015.
Poplatek za odpady byl pro rok 2015
opět stanoven částkou 600 Kč na osobu a rok. Při zaplacení celého poplatku
v termínu do 31.3.2015 bude poplatníkovi poskytnuta sleva ve výši 100 Kč !!!
– zaplatí tedy pouze 500 Kč.
Veškeré úlevy a osvobození dle vyhlášky města zůstávají beze změny. Poplatková povinnost se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na městském
úřadě.
Poplatek ze psů se nemění – 300 Kč

za psa v domech do tří bytových jednotek, 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek, 250 Kč Hlavňov, Pěkov,
Hony, Radešov, 200 Kč důchodci.
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 –
přízemí vpravo /každý pracovní den/
nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100, VS – rodné číslo
/odpady/, VS – 1341 /psi/. Bližší údaje
k platbě uveďte do poznámky. Nově můžete poplatky uhradit i platební kartou
přímo na terminálu v kanceláři pokladny MěÚ. Platbu kartou prosím hlaste
předem.
Případné bližší informace:
tel. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky
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Krásný Galavečer Magnus Regio potěšil hosty
a pomohl lidem s nemocí motýlích křídel

14. listopadu
2014 se v brněnském Mahenově
divadle uskutečnil již třetí ročník slavnostního Galavečera společnosti Magnus Regio. Součástí večera bylo předání
100 000 Kč občanskému sdružení
DEBRA ČR a vyhlášení výsledků soutěže Moravského
hospodářství „Nejkrásnější obecní
úřad či radnice“.
Letošní Galavečer
byl již 40. pořádanou akcí společnosti Magnus
Regio.
Téměř 500 významných hostů bylo
svědkem předání šeku v hodnotě 100 000
korun zástupkyni ředitelky občanského
sdružení DEBRA ČR Ladě Dlapkové. „Lidé
trpící onemocněním EB mají kůži křehkou
jako motýlí křídla. Jsou ale nesmírně vděční
za jakékoliv vstřícné gesto a pomoc,“ podě-

kovala Dlapková a dodala, že dar pomůže
zajistit nemocným týdenní ozdravný pobyt.
Šek předala jednatelka společnosti Magnus
Regio, Magda Slaninová, společně se statutárním ředitelem Europe Easy Energy, Kamilem Ouškou.
„Za pět let působení na trhu věnovala
naše společnost na charitativní účely již čtyři
sta tisíc korun,“ prozradila Magda Slaninová
a dodala, že letošní Galavečer je celkem 40.
pořádanou akcí.
Šéfredaktor Moravského hospodářství,
Jan Pacas, po té vyhlásil výsledky soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či radnice“.
Z desítky finalistů, kteří uspěli mezi sedmdesátkou přihlášených radnic a obecních

úřadů, se na prvním místě umístila radnice
statutárního města Prostějov. Následovala
ji radnice města Hostinné a města Police
nad Metují. Speciální ocenění poroty získala budova obecního úřadu v Pusté Polomi.
Zbytek večera potom patřil hercům činoherního představení Králova řeč. „Při
výběru představení měli pořadatelé šťastnou ruku, protože zvolili nejoblíbenější kus
našeho divadla,“ uvedl ředitel Národního
divadla Brno Martin Glaser. Hosté Galavečera tak měli jedinečnou možnost shlédnout
představení, na které je jinak velmi obtížné
získat vstupenky. Hosté nakonec odměnili
herce potleskem ve stoje.

Věra Hošková

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov za rok 2014
První akcí pořádanou naší organizací
byl jako již tradičně Dětský den. Pro děti
byly opět připraveny různé soutěže a úkoly. Nechybělo házení balónků na cíl, lovení rybiček, shazování plechovek, skákání
v pytli, závod v běhu ve družstvech, přibylo
cvrnkání kuliček, hod míčkem na koš aj.,
závěrečné losování výher a sladká odměna
s bublifukem za poctivé plnění všech disciplín. Počasí nám tentokrát přálo, takže jsme
na hřišti strávili celé odpoledne.
Další akcí bylo naopak poprvé pořádané
„Spaní v klubovně pro děti“, které se konalo poslední víkend v září. Sešli jsme se už
odpoledne. Pro děti jsme připravili šipkovanou, která nás zavedla až nad Hlavňovský
rybník. Děti průběžně plnily úkoly a posledním úkolem bylo nalezení pokladu. Protože
nám všem pěkně vyhládlo, opekli jsme si
buřty. Poté jsme se přesunuli do klubovny,
kde si děti vyráběly překrásné obrázky. A
to už byl večer, všude tma a my jsme mohli
vyrazit na připravenou stezku odvahy. Poté
už jsme se začali chystat ke spánku, vytáhli
jsme karimatky a spacáky. Museli jsme se
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narovnat do klubovny jak rohlíky na krámě,
protože nás bylo celkem 18, kteří zůstali
přes noc. Po snídani jsme se sbalili a děti
v pořádku předali rodičům. Už při odchodu
se nás někteří ptali, kdy bude další „nocování“.
V říjnu se konalo „Posezení pro seniory“. Letos už devátý „ročník“. Jsme rády, že se
opět sešla plná klubovna lidí, kteří si přišli
popovídat, zazpívat si i zatancovat. Na harmoniku nám zahrála paní Maruška Ryšavá,
pan Josef Nentvich, na klávesy paní Jaroslava Janečková a na housle pan Jan Osoba. O
akci napsal pěkný článek v minulém čísle
pan Janeček. Bohužel nám přejmenoval
naši novou členku Ladu Štefaniakovou, ale
na fotce jste ji určitě poznali J
O týden později proběhla Drakiáda. I
když zpočátku nefoukal vítr a nevypadlo to,
že bychom mohli draky dostat do vzduchu,
vyšlo to. Zhruba hodinku jsme draky pouštěli. Poté jsme šli do klubovny na teplý čaj.
Děti tam také dostaly bílé papírové draky
od Milana Rottera, které si vybarvily fixami,
pastelkami, suchými uhly i foukacími fixa-

mi a přizdobily krepovým papírem. Každý
podle své fantazie.
V listopadu jsme se vypravili na výlet do
Hradce Králové do zábavního parku Tongo.
Protože se tam dětem vloni moc líbilo, a ne
všichni mohli jet, domluvili jsme se s rodiči,
že tam děti jednu listopadovou sychravou
neděli vezmeme znovu. Děti se opět vyřádily na obrovských skluzavkách, prolézačkách, trampolíně aj. atrakcích.
Závěrečnou akcí je vánoční dílnička, která je připravována pro děti v rámci vánočního setkání občanů, pořádaného osadním
výborem. Letos to bylo spojeno s překvapením - rozsvěcením vánočního stromku. Poté
jsme se všichni přesunuli do tepla klubovny.
Děti si mohly vyrobit sněhuláčka na zavěšení do okna nebo vánoční stromeček na výzdobu do pokoje.
Děkujeme městu Police nad Metují za
finanční podporu.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2015.
Za Hlavňovské ženy D.Krausová













ZE PSÍHO ÚTULKU
yy 29. listopadu 2014 sehráli pěkovští loutkáři představení pro děti, a to
pohádku „Kašpárek a čerti“ a „O vánočním stromečku“.
yy 1. adventní neděli jsme si v Pěkově připomněli rozsvícením vánočního
stromku u kaple. Svařák a grog měly i tentokrát báječnou chutˇ. Vánoční písně přednesly pěkovské děti. Organizace akce zajištěna občanským
sdružením a osadním výborem.
yy 13. 12. 2014 jsme s pomocí SDH Pěkov a SK Pěkov v budově bývalé školy v Pěkově uspořádali první dětské adventní tvoření.

Pro dospělé bylo připravené vánoční pohoštění, pro děti 4 dílničky - zdobení perníčků, výroba svícínku z vrkoče, výroba srdíčka
z filcu a pro nejmenší vánoční omalovánky. Naše setkání jsme zahájili pouštěním svíček v ořechových skořápkách. Závěrem nás
navštívila Zimní víla, která všechny děti provedla vánoční spirálou a vyslechla jejich tajná přání. Mile nás překvapila hojná účast
dětí, rodičů, babiček, a i dědečků, a hlavně zájem a šikovnost dětí.

V Polickém útulku čekají na nového páníčka momentálně tito dva psí krasavci
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. Výborný
a vděčný společník. Miluje koupání a hodně pohybu.
Oba pejsci by rádi našli na zimu nový domov a teplý pelíšek.

Doufáme, že jsme dětem alespoň trochu zkrátili čekání na Ježíška a dospělým dopřáli chvilku klidu ve vánočním shonu.
Děkujeme všem zúčastněným za krásný podvečer.

R. Rydlová, L. Vítková a L. Soumarová

CENY TEPLA, VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2015
Valná hromada Technických služeb Police nad Metují s.r.o. schválila následující ceny pro rok 2015:

Cena tepla na sídlišti Kč/GJ:
606,47 bez DPH
29,12 bez DPH
Cena stočného Kč/ 1m3
Cena vodného Kč/ 1m3 (VaK)				
Celková cena vody
				
Jak v ceně tepla tak také v ceně vody je DPH 15 %!

697,44 s DPH
33,49 s DPH
36,57 s DPH
70,06 Kč/1m3

Cena stočného s DPH je o 0,92 Kč vyšší než v minulém roce, celková cena včetně
vodného je o 1,61 Kč/m3 vyšší než v r. 2014 to znamená navýšení ceny o 2,35 %.

Plánovaná cena teple je o 1,32 Kč/GJ nižší než v minulém roce. Při současném
vývoji počasí je však velice obtížné odhadnout, jaká bude skutečná cena na konci
roku.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Kristyna Laštůvková

Rozpis lékařů
stomatologické služby

leden 2015

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Rozpis v době uzávěrky Polického měsíčníku
nebyl k dispozici. Aktuální stav naleznete na
webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/
zdravotnictvi/prednemocnicni-pece/oblast-broumov-32259/
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Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 07/2014 ze dne 10. 12. 2014
ZM schvaluje doplnění programu zasedání
o bod složení slibu člena ZM Ing. Josefa
Havlíčka.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny
organizační složky města Police nad Metují
Centrum kultury a vzdělávání Pellyho
domy.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční finanční podpory
z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve
formě dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2014,
číslo smlouvy 14JPO03-0055.
ZM schvaluje smlouvu o revolvingovém
úvěru registrační číslo 99010148401
poskytnutý Komerční bankou a.s., na úvěr
do výše limitu 9.500.000 Kč
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 05/2014, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 13
položky
rozpočtového
opatření
č. 56 - 59, navýšení příjmů o
3 664 729 Kč, výdajů o 5 095 198 Kč, a
zvýšení financování o 1 430 469 Kč.
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje v souladu s nařízením vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném
znění, s platností od 1. 1. 2015 odměnu:

a) za výkon funkce neuvolněného člena
RM ve výši 1 910 Kč měsíčně
b) za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 590,- Kč
měsíčně.
c) za výkon funkce předsedy výboru
ZM a komise RM (mimo předsedy
komise pro přestupky) ve výši 1 170
měsíčně.
V případě souběhu výkonu funkcí náleží
neuvolněnému členovi ZM měsíční
odměna podle funkce, za kterou se
poskytuje nejvyšší odměna.
2) Bere na vědomí vzdání se odměny
členů zastupitelstva Hany Voborníkové,
Jaroslava Soumara a Petra Rutara
a schvaluje Haně Voborníkové a
Jaroslavu Soumarovi za výkon funkce
neuvolněného člena ZM odměnu ve výši
0 Kč a Petru Rutarovi za výkon funkce
neuvolněného člena ZM a předsedy
kontrolního výboru odměnu ve výši 0
Kč.
ZM neschvaluje prodej domu čp. 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 Ladislavu Sivákovi
za cenu 300.000,- Kč.
ZM schvaluje:
a) přijetí 2/5 spoluvlastnického podílu
pozemku p.č. 780/1 v k.ú. Hlavňov
darem od Josefa Nentvicha do majetku

města Police nad Metují.
b) přijetí 1/20 spoluvlastnického podílu
pozemku p.č. 780/1 v k.ú. Hlavňov
darem od Lenky Fulkové do majetku
města Police nad Metují.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č.
165/1, pozemků p.č. 165/2, p.č. 165/5, a
1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.
165/7 v k.ú. Velká Ledhuje a části pozemku
p.č. 1163/3 v k.ú. Police nad Metují paní
Heleně Rubáčkové.
ZM schvaluje prodej p.č. 35/2 v k.ú. Police
nad Metují o výměře 33 m2 firmě RBD
servisní s.r.o., IČ 28763378. Kupní cena
je stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní
cenu 2310,- Kč uhradí kupující při podpisu
smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku st. p. č
694 v k. ú. Police nad Metují o výměře
103 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035. Kupní cena je stanovena 200,Kč/m2 a celkovou kupní cenu 20 600,- Kč
uhradí kupující do 30 dnů od podpisu
smlouvy na účet města Police nad Metují.
ZM schvaluje prodej pozemku st. p.
č. 1085 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře
1 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ
24729035. Kupní cena je stanovena 200,Kč/m2 a celkovou kupní cenu 200,- Kč
uhradí kupující do 30 dnů od podpisu
smlouvy na účet města Police nad Metují.

RM schvaluje návštěvní řád, ceník jízdného
a provozní dobu lyžařského vleku na Nebíčku
pro sezónu 2014/2015.
RM schvaluje pronájem bytu č. 44 v domě
s pečovatelskou službou paní M. G. od
1. 12. 2014.
RM ukládá ředitelům příspěvkových
organizací, aby veškeré žádosti o spolupráci
PO s městem, ať v oblasti finanční či
organizační, byly podávány vždy vedením PO
a v písemné formě.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ve formě dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2014, číslo
smlouvy 14JPO03-0055.
RM
schvaluje
smlouvu
o
převodu
vlastnictví k majetku České republiky
uzavřenou s Hasičským záchranným sborem
Královéhradeckého kraje na majetek státu:
osobní terénní automobil s příslušenstvím.
RM navrhuje limit revolvingového úvěru pro
rok 2015 ve výši 9 500 000 Kč.
RM mění své usnesení č.19/17/2014 a
schvaluje ukončení nájmu s nájemcem části
pozemku p. č. 774 o výměře 88 m2 v k. ú.
Radešov nad Metují panem S. R. dohodou ke
dni 30. 4. 2015.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku st. p. č 694 v k. ú. Police nad Metují
o výměře 103 m2 společnosti ČEZ Distribuce
a.s., IČ 24729035. Kupní cena je stanovena
200,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu 20600,- Kč

uhradí kupující do 30 dnů od podpisu smlouvy
na účet města Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku st. p. č. 1085 v k. ú. Velká Ledhuje o
výměře 1 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
IČ 24729035. Kupní cena je stanovena 200,Kč/m2 a celkovou kupní cenu 200,- Kč uhradí
kupující do 30 dnů od podpisu smlouvy na
účet města Police nad Metují.
RM schvaluje realizaci výměny 6 ks vzrostlých
stromů druhu smrk pichlavý, rostoucích na
pozemku města Police nad Metují p. č. 1063/1
v k. ú. Police nad Metují, za nové mladé stromy,
a to z důvodu značného narušení přilehlého
chodníku
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
kompostérů zakoupených městem Police nad
Metují v rámci projektu „Podporujeme domácí
kompostování a nakládání s BRKO v Polici
nad Metují“, a to z majetku města Police nad
Metují žadatelům z řad občanů města, kteří se
o výpůjčku přihlásili.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
35/2 v k. ú. Police nad Metují o výměře 33 m2.
RM bere na vědomí
a) závěry jednání se SÚS Královéhradeckého
kraje, a. s., vyplývající ze zápisu pořízeného
na společném jednání dne 25. 9. 2014,
resp. dne 4. 11. 2014.
b) budoucí povinnost města zajistiti vydáním
povolenek pro vjezd do staveniště v duchu
zápisu pořízeného na společném jednání
dne 25. 9. 2014, resp. dne 4. 11. 2014.

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Terénní úprava v bývalé
cihelně, Police nad Metují“ firmu Bezedos,
s.r.o., IČ 27504867, se sídlem Náchodská
628, 549 32 Velké Poříčí, s nabídkovou cenou
293.710,80 Kč bez DPH (tj. 355.390,07 Kč
včetně DPH) a současně také schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje oznámené vícepráce na akci
„Úprava prostoru před smuteční síní v Polici
nad Metují“ spočívající v osazení nových
silničních betonových obrubníků u chodníku.
RM schvaluje zřízení a obsazení následujících
komisí RM a jmenuje jejich předsedy:
Povodňová komise:
předseda - Mgr. Ida Jenková,
členové - Mgr. Jiří Škop, Ing. Vasil Bučok, Ing.
Jan Troutnar, Jiří Hubka
Letopisecká komise:
předseda - Mgr. Ida Jenková,
členové - Jindra Vaníčková a Šárka Pokorná,
Miroslav Pichl, Jaroslav Škop, Štěpán Horák
Stavební komise:
předseda - Ing. Pavel Scholz,
členové - Mgr. Jiří Škop, Rita Pohlová, Zdeněk
Dostál, Ing. Jan Michálek, Ing. Vasil Bučok,
Zdeněk Kadidlo, Ladislav Vaněk, Miroslav
Pfeifer, Ing. Pavel Žák
Bytová komise:
předseda – Ilona Kejdanová ,
členové – Mgr. Ida Jenková, Zdeňka Lacinová,
Hana Plná, Michal Mucha, Radek Starý, Josef
Kašpar

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení rady města ze zasedání č. 24, 25 a 26 /2014 ze dne 24. 11., 8. a 22.12. 2014
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Komise pro obřady a slavnosti:
předseda Zdeňka Šváblová
členové - Jana Ťoková, Marie Ryšavá, Věra
Králová,
Jaroslava
Matějíčková,
Hana
Klapkovská, Konrád Lichter, Jaroslava
Teichmanová, Vlasta Zítková, Věra Klusáčková,
Emílie Pfeiferová, Dobromila Vávrová
Aktivisté - Jana Knittelová, Marie Středová,
Marie Hornychová, Alena Rősslerová, Jana
Rösselová
RM pověřuje Jana Antla, Lenku Fulkovou a
Věru Kašíkovou, aby přijímali prohlášení o
uzavření manželství. Zároveň schvaluje, aby
při této příležitosti užívali závěsný odznak se
státním znakem.
RM doporučuje ZM ke schválení v souladu s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, v
platném znění, s platností od 1. 1. 2015
odměnu:
a) za výkon funkce neuvolněného člena RM ve
výši 1 910 Kč měsíčně
b) za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 590,- Kč
měsíčně.
c) za výkon funkce předsedy výboru ZM a
komise RM (mimo předsedy komise pro
přestupky) ve výši 1 170 měsíčně.
V případě souběhu výkonu funkcí náleží
neuvolněnému členovi ZM měsíční odměna
podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna.
RM schvaluje v souladu se směrnicí č. 2/2014
o poskytování odměn ředitelům PO odměnu
řediteli ZŠaMŠ Mgr. K. Nývltovi, řediteli ZUŠ
L. Bořkovi, ředitelce knihovny V. Plachtové a
ředitelce MŠ D. Balákové.
RM schvaluje podání grantových žádostí do
výzev zveřejňovaných Královéhradeckým
krajem pro rok 2015 a doporučuje ZM ke
schválení zařazení částky 60 000 Kč do
nespecifikovaných rezerv dílčího rozpočtu
3315 - Muzeum papírových modelů do
rozpočtu města na rok 2015.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 7. 2014
uzavřené mezi městem Police nad Metují a K.
L., o změně doby výpůjčky na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
RM schvaluje následující změny nájemní
smlouvy na pronájem domu č.p. 165, Na
Babí, Police nad Metují ze dne 1.4.2004,
uzavřenou mezi městem Police nad Metují,
jako pronajímatelem, a JUNÁKEM - svazem
skautů a skautek ČR, středisko „Skaláci“ Police
nad Metují, jako nájemcem. S účinností od 1. 1.
2015 se uvedená smlouva mění v odstavci IV.
takto: Nájemce není oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu pronajímatele přenechat
pronajatý prostor, ani jeho část, do pronájmu
jiné osobě, s výjimkou poskytnutí ubytování
členům jiných středisek Junáka, pro potřeby
jejich víkendových anebo prázdninových akcí.
V tomto případě bude nájemcem za ubytování
účtována ubytovaným dle dohody cena
obvyklá, jejíž výtěžek bude použit výhradně
pro rozvoj činnosti a zázemí nájemce.
Rada města:
1) schvaluje
záměr
směnit
1/2
spoluvlastnického podílu k pozemku p.č.
207/2 v k.ú. Pěkov
2) doporučuje ZM ke schválení dohodu o
vypořádání podílového spoluvlastnictví. Na

základě této dohody s Českou republikou
zastoupenou Státním pozemkovým úřadem
dojde k vypořádání celého spoluvlastnictví
na LV č. 404 v k.ú. Pěkov u obou pozemků
p.č. 167/2 a 207/2. Město Police nad
Metují získá do svého vlastnictví pozemek
p.č. 167/2 v k.ú. Pěkov a Česká republika
zastoupená Státním pozemkovým úřadem
získá do svého vlastnictví pozemek p.č.
207/2 v k.ú. Pěkov.
RM doporučuje ZM ke schválení:
a) přijetí 2/5 spoluvlastnického podílu
pozemku p.č. 780/1 v k.ú. Hlavňov darem
od J. N. do majetku města Police nad Metují.
b) přijetí 1/20 spoluvlastnického podílu
pozemku p.č. 780/1 v k.ú. Hlavňov darem
od L. F. do majetku města Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej p.č.
35/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře 33 m2
firmě RBD servisní s.r.o., IČ 28763378. Kupní
cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celkovou kupní
cenu 2310,- Kč uhradí kupující při podpisu
smlouvy.
RM schvaluje ukončení výpůjčky části
pozemku p.č. 1163/3 o výměře 2100 m2 v k.ú.
Police nad Metují RC KLUBEM Police nad
Metují, zastoupeným panem J. B., dohodou ke
dni 15. 12. 2014.
RM schvaluje vypůjčit nebytový prostor v
přízemí budovy čp. 489 v Radimovské ulici
v Polici nad Metují na st. č. 1/8 v k.ú. Velká
Ledhuje takto:
1) prostor o výměře 130 m2 Junáku - svazu
skautů a skautek ČR, středisku „Skaláci“
Police nad Metují, zastoupeným H. M., od
1. 12. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
2) prostor o výměře 25 m2 panu J. F. od 1.
12. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
3) prostor o výměře 90 m2 panu P. J. od 1.
12. 2014 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 395/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře
cca 140 m2.
RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku
p.č. 165/1, pozemků p.č. 165/2, p.č. 165/5,
a 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.
165/7 v k.ú. Velká Ledhuje a části pozemku
p.č. 1163/3 v k.ú. Police nad Metují paní H. R.
RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují v době
vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1.
2015. Provoz bude obnoven dne 5. 1. 2015.
RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek
č. 1 Zřizovací listiny organizační složky
města Police nad Metují Centrum kultury a
vzdělávání Pellyho domy.
RM schvaluje zřízení grantové komise RM a
jmenuje předsedou starostku Idu Jenkovou a
za členy Ing. Jiřího Vlčka st., Zdeňka Koláře,
Jaroslava Berana, Jiřího Seiferta, Marka
Plného, Ing. Jana Milera, Jaroslava Soumara a
Xenii Ulrichovou.
RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu
o revolvingovém úvěru registrační číslo
99010148401 poskytnutý Komerční bankou
a.s., na úvěr do výše limitu 9.500.000 Kč
RM schvaluje přijetí dotace na projekt
„Zametací stroj pro město Police nad Metují“,
č. CZ.1.02/2.1.00/14.26200.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně

závaznou vyhlášku č. 05/2014, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s tím, že
poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce
2014, tedy 600,- Kč.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 12 - položky
rozpočtového opatření č. 49 - 55, navýšení
příjmů o 84 000 Kč, navýšení výdajů o 78 449
Kč, snížení financování o 5 551 Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 13 - položky rozpočtového
opatření č. 56 - 59, navýšení příjmů o 3 664
729 Kč, výdajů o 5 095 198 Kč, a zvýšení
financování o 1 430 469 Kč.
RM schvaluje přijetí nabídky společnosti ČEZ
Prodej s.r.o. na uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu pro vytápění radnice
v roce 2015 č. 14018602 a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
přijala od firmy Hauk s.r.o. sponzorský dar do
fondu investic ve výši 50 000,- Kč na pořízení
klavíru.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad
Metují přijala sponzorský dar od pana MUDr.
Daniela Blažka ve výši 12 000,- Kč na podporu
pěveckých sborů školy.
Rada města:
a) stanovuje počet zaměstnanců zařazených
do MěÚ Police nad Metují, organizační
složky CKV Pellyho domy a Městské
policie Police nad Metují (mimo osob
zaměstnaných na základě dohod o
provedení práce) na 35.
b) schvaluje Organizační řád MěÚ účinný od
1. 1. 2015.
RM souhlasí s podáním grantové žádosti
do výzvy zveřejňované Královéhradeckým
krajem pro rok 2015 - cestovní ruch.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 14 - položky
rozpočtového opatření č. 60 - 61, navýšení
příjmů a výdajů o 10.000 Kč.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Stavební úpravy Kolárova
divadla a Pellyho domu, změna užívání části
Pellyho domu, Police nad Metují“ firmu
BROUMSTAV s. r. o., s nabídkovou cenou 1 390
076,70 Kč bez DPH (tj. 1 681 992,81 Kč včetně
DPH) a současně také schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí přehled dotačních
možností města pro roky 2014 – 2020 a
pověřuje jednotlivé odbory MěÚ a organizační
složky města v rámci své pravomoci a
působnosti projednat a připravit podklad pro
řešení dotačních projektů na období let 2014
- 2020.
RM souhlasí předběžně s tím, že i v roce 2015
se bude město Police nad Metují podílet na
úhradě části ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na části území KHK, konkrétně na
lince č. 640109 (Police nad Metují - Hlavňov)
s tím, že si RM vyhrazuje právo na samostatné
projednání smlouvy před jejím uzavřením.
RM souhlasí s užitím znaku města na plakátu,
propagačních materiálech a výsledkových
listinách závodu v obtížnostním lezení na
umělé stěně NOVOROČNÍ OPEN, který pořádá
Horolezecký klub Ostaš, se sídlem Police nad
Metují, Tyršova 339, PSČ 549 54.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Výsledky prosincové fotosoutěže

Na obrázku v prosincovém čísle Polického měsíčníku byla zobrazena omítka nově
zrekonstruované základní školy. Správnou odpověď zaslalo 12 čtenářů, ze kterých
jsme vylosovali 3 výherce:
a) Karel K.
b) Ludmila H.
c) Stanislav P.,
pro které máme v Infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou pozornost.

Lednová otázka do
nové soutěže na rok
2015
PTÁME SE?
JAKOU BARVU MÁ TURISTICKÁ ZNAČKA NA BUDOVĚ LYŽAŘSKÉHO VLEKU
NA NEBÍČKU?

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

Změny v oblasti daně z nemovitých věcí účinné od 1.1.2015

pro zajištění informovanosti vašich občanů Vám sdělujeme, že dne 18.12.2014 byla ve
Sbírce zákonů (částka 120) zveřejněna vyhláška č. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, která s účinností od 1.1.2015 mění ceny
zemědělské půdy v jednotlivých katastrálních
územích, které jsou základem pro výpočet daně
z pozemků dle § 5 zákona č. 338/1992 Sb. o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) pro druhy pozemků A (orná
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady)
a B (trvalý travní porost).
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu
zákonnou dle § 13a odst. 2 zákona, nezakládá
tato změna povinnost podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2015 a nová
výše daně bude vyměřena z moci úřední hromadným předpisným seznamem (pro fyzické
osoby) nebo platebním výměrem (pro právnické osoby). V případě, že vlastník nemovitých věcí měl v průběhu roku 2014 změnu
ve vlastnictví nemovitých věcí dle § 13 a
odst. 1 zákona (prodej, koupě, darování, dědění atp.) je daňové přiznání povinen podávat.
Dále je povinen podat daňové přiznání i

ten vlastník nemovitých věcí, kde byla provedena v průběhu roku 2014 obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava (např. Dolany, Machov, Velichovky atd. Od
roku 2015 se v těchto katastrálních územích u
pronajatých nebo propachtovaných pozemků,
dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci,
které byly převedeny do parcel katastru,
stává poplatníkem daně vlastník pozemku
nově evidovaného v parcele katastru.
Vlastníkům těchto pozemků vzniká na
zdaňovací období roku 2015 povinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé parcely pozemků bez ohledu na to, zda jsou i nadále pronajaty nebo propachtovány.
Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku
2015 nutno podat příslušnému územnímu
pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka,
nejpozději do 2. února 2015. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní
pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 12, který je
k dispozici na každém územním pracovišti,
případně na níže uvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze
zpracovat s využitím daňového portálu na
internetové adrese: www.financnisprava.cz.

Sběrná místa vánočních stromků
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Vánoce
budou
pomalu odeznívat a
nastane úklid vánoční výzdoby. Majitelé
umělých stromků je
schovají do krabic, ale
co ty živé, už dosti povadlé, kam s nimi po
odstrojení? Nejlépe
je tyto stromky využít

V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.
Dovolujeme si Vás upozornit na novou
zákonnou povinnost poplatníků (dle § 71 a
§ 74 zákona č.280/ 2009 Sb. daňový řád ve
znění účinném od 1.1.2015), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, na povinnost
elektronické komunikace se správcem daně –
tzn. mj. i podat „Řádné daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí“ nebo „Dodatečné daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí“ předepsanou elektronickou formou. Tento postup
se netýká „Dílčích daňových přiznání k dani
z nemovitých věcí“, které elektronicky nelze
podávat a budou tak přijímány bez dalšího
v papírové podobě.
V případě jakýchkoliv nejasností se na
nás neváhejte obrátit s Vašimi dotazy, osobně, v úředních hodinách Územního pracoviště
v Náchodě, Broumově a Jaroměři, telefonicky
nebo e-mailem.
Ing. Jolana Doubková, ředitel Odboru majetkových daní a zástupce ředitele Sekce Územní
pracoviště v Náchodě - Finanční úřad pro
Královéhradecký kraj

doma - po řádném odstrojení je možné
je zkompostovat, nebo spálit v kamnech,
v kotli či na ohni. Ti, kdo tuto možnost
nemají, mohou ho (zdůrazňuji odstrojený!!!) odnést na sběrné místo u hřbitovní
zdi pod sídlištěm, nebo do sběrného dvora. Děkujeme předem, že je neodhazujete
na jiných místech po městě.
Ing. Jan Troutnar , vedoucí odboru IMŽP

Více odpadů po vánocích

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

Svoz zbytkového
odpadu z popelnic

Svážet se bude ze soukromých popelnic a
kontejnerů ve čtvrtek a v pátek, podle daného rozdělení ulic, a to podle následujícího svozového plánu:

Jubilea
V listopadu 2014 slavili:

70 let

75 let

80 let
85 let

paní Jana Hofmanová
paní Magdalena Macounová
pan Pavel Prouza
pan Horst Vacek
pan Josef Kraus
paní Božena Kollertová
paní Marta Dubišarová
pan Ján Tóth
pan Václav Kollert
pan Václav Eichler
paní Anna Eliášová
paní Dagmar Vacková
pan Josef Černý

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

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

měsíc

svozové týdny

měsíc

svozové týdny

Leden

2., 4.,

Leden

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

Únor

6., 8.

Únor

6., 7., 8., 9.

Březen

10., 11., 12., 13.

Březen

10., 11., 12., 13.

Duben

14., 15., 16., 17., 18.

Duben

14., 15., 16., 17., 18.

Květen

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

Květen

18., 20., 22.

Červen

23., 24., 25., 26.

Červen

24., 26.

Červenec

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

Červenec

28., 30.

Srpen

32., 33., 34., 35.

Srpen

32., 34.

Září

36., 37., 38., 39.

Září

36., 38., 39.

Říjen
Listopad

40., 41., 42., 44.
46., 48.

Říjen

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

Listopad

45., 46., 47., 48.

Prosinec

50., 52.

Prosinec

49., 50., 51., 52.

Ing. Jan Troutnar , vedoucí odboru IMŽP

Všem j u bi l a n tů m pře jeme
pevné zd rav í a krá sn é d ny
plné p o ho dy v d a l ší ch
l ete ch
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 30. 11. 2014 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4201 obyvatel.

Ocenění dárců krve
V pondělí 24. 11. 2014 město Police nad Metují ve spolupráci s Oblastním
spolkem ČČK v Náchodě poděkovalo dobrovolným dárcům krve a krevní plazmy.
Předání Janského plaket a malé občerstvení se konalo v Divadelním klubu. Je
velmi potě-šující, že dárců krve neubývá,
naopak, přidávají se i mladí.
Dagmar Hambálková - matrikářka

Poděkování

Ráda bych touto cestou dodatečně a upřímně poděkovala za obětavou a velmi profesionální, laskavou a
lidskou péči, kterou poskytl tým lékařů a zdravotního personálu MUDr.
Švábla a primářky MUDr. Veselé,
mému manželovi Jiřímu Sloupenskému.
Věděla jsem, že jeho velmi vážnému zdravotnímu stavu nejde bohužel pomoci, ale jsem velmi ráda, že
se o manžela do jeho poslední chvíle,
tak nadstandardně postarali právě
v broumovské nemocnici.
Vám všem patří obrovský DÍK
můj i mé rodiny.

PAVEL KUBÍN
Advent – čas přicházení, očekávání. Všichni si přejeme, aby především příjemných prožitků a odpočinku. Neúprosný a přirozený běh našich životů se však na
dny sváteční a obyčejné nedělí.
O panu Pavlu Kubínovi již budeme vždy mluvit v minulém čase. Odešel od rodiny, od nás. Bez návratu. Zapsal se do našich pamětí dlouholetým organizováním
polických trhů – Velikonočních, pouťových, Martinských i vánočních. Obětavě informoval a organizoval prodejce, stánkaře.
Naše vzpomínky na něj budou živé, balónkové. Děkujeme za vše.
Ida Jenková

Jitka Sloupenská
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Rok 2015 se pro knihovny
Královéhradeckého kraje stává rokem Služeb v knihovnách. Protože
KNIHOVNA JE SLUŽBA.
A v knihovně najdete to základní – čtení. Naším úkolem a
snahou je přiblížit čtení, tj. knihu
jejímu čtenáři. Pořádáme čtení pro
děti i pro seniory, půjčujeme knihy
všem.
Víte, že:
Pravidelné čtení dětem:
 uspokojuje nejdůležitější
emoční potřeby dítěte;
 vytváří pevné pouto mezi
rodičem a dítětem;
 podporuje psychický rozvoj
dítěte;
 posiluje jeho sebevědomí;
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu,
dává svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemné














návyky;
učí samostatnému myšlení logickému a kritickému;
rozvíjí představivost;
zlepšuje soustředění, uklidňuje;
trénuje paměť;
přináší všeobecné znalosti;
ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
rozvíjí smysl pro humor;
je výbornou zábavou;
zabraňuje vzniku závislosti
na televizi a počítači;
je to únik od nudy, neúspěchů
a problémů;
chrání dítě před hrozbou ze
strany masové kultury;
je prevencí patologických
jevů;
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí
po celý další život;
je tou nejlepší investicí do
úspěšné budoucnosti dítěte.

Zdroj: www.celeceskoctedetem.cz

„Čtení pro nejmenší“

Akce se týká hlavně předškoláků a dětí z prvních tříd. Budeme se scházet každý čtvrtek v 16 hodin v dětském oddělení knihovny. Děti čeká čtení, prohlížení knížek, povídání i drobné tvoření. Účast je úplně dobrovolná.
Těšíme se na Vaše děti a snad i naše budoucí čtenáře

Moudré knihy jsou také nositeli univerzálních
morálních hodnot.

Stačí je jen číst a načerpat z knih znalosti, poučení, moudrost a
pobavení. A tak vás zveme na: Společné čtení se Senior klubem Ostaš.
Opět se sejdeme nad stránkami knih při společném čtení v podání osvědčeného a vynikajícího pana Františka Pivoňky v termínech
6. ledna, 24. února, 10. března, 7. dubna, 12. května a 9. června
2015 vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
V lednu se zaposloucháme do textů pana Miloně Čepelky. Všichni
senioři jsou srdečně zváni.

Víme, kde jsme doma

Odpověď na prosincovou
soutěž:
Adolf Prouza je pochován na polickém hřbitově spolu se svou dcerou
Zdenou. Bohužel do uzávěrky měsíčníku nepřišla žádná odpověď.

V průběhu roku jsme připravili 12 medailonků osobností, jejichž

životní pouť se protnula s Policí
nad Metují a Polickem. Buď se zde
narodili, nebo se jen během svého
života v Polici ocitli a Police ovlivnila jejich dílo. Vznikl tak základ
elektronické kartotéky osobností
Policka. Věřím, že se nám podaří
ji postupně doplňovat. Akce byla
soutěží. Děkujeme za všechny
odpovědi, za zájem soutěžících o
historii Police a snad i o knihovnu.
Nejúspěšnější byla paní Jitka Krtičková se sedmi správnými odpověďmi. Rozhodli jsme se odměnit
všechny soutěžící. Odměna je připravena v knihovně.
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Nabídka knih:
• Su, Tong: Manželky a konkubíny
Ve výboru tří novel se poprvé v češtině představuje jeden z nejznámějších současných čínských autorů jako
brilantní vypravěč temných osudů plných vášně v průběhu 1. poloviny 20. století, kdy se revolučně smetávaly
staré a nastolovaly nové pořádky.

• Tombak, Michail: Jak žít dlouze a zdravě
Kniha o tom, jak zdraví životní styl může ovlivnit kvalitu
života a naopak naše kontaminované prostředí náš život
ničí.

• Plimmer, Martin: To nemůže být náhoda
Co je to náhoda? A ovlivňuje náhoda náš život. Na tyto
otázky hledá autor odpověď.
• Čepelka, Miloň: A jestli neumřel—
Povídky, ve kterých hledá autor odpovědi na otázky
ohledně odcházení (nejen ze života), smíření. Často využívá svůj smysl pro humor.

• Arnaldur Indridason: Dech smrti
Islandská detektivka.
• Chadwick, Elizabeth: Císařovna
Historický román z Anglie 12. století. Osud Matyldy, dcery anglického krále Jindřicha I.
• Gaarder, Jostein: Anton a Jonatán
Norský příběh pro děti.

• Nvotová, Dorota: Fulmaya
Biografický cestopis či cestopisná biografie slovenské
herečky, dcery herečky A. Šiškové, která prožila nějaký
čas v Himalájích – Nepálu.

• Mára, Jiří: Střípky z Evropy
Zatím poslední kniha cestovatelské rodiny, která navzdory handicapu syna Jirky procestovala celý svět. Evropa na ně čekala jako závěrečný kontinent na dobu, až
nemoc Jirky neumožní delší cesty.

• Formánek, Josef: Úsměvy smutných mužů
Místy úsměvné, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny. Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu - zbavit se závislosti. Mrazí při sledování
jejich předchozích životů, kdy se díky alkoholu ocitají až
na pokraji smrti. To jim však při samotné léčbě nebrání
zažívat humorné příběhy a situace, které plynou z nenormálního soužití třiceti mužů na uzavřeném oddělení.
• Schirm, Joanie Holzer: Dobrodruhy proti své vůli
Pozoruhodné příběhy z druhé světové války o boji o přežití, útěku a mezilidských poutech. Vzpomínky dcery na
otce, který se narodil v Čechách v židovské rodině.

• Denková, Melita: Jitka Lucemburská
Historický román o sestře Karla IV., kterou provdali na
francouzský dvůr.

• Fousek, Josef: Fouskův svět
Vzpomínky známého textaře, básníka a spisovatel.“Píšu
zprávu o svém životě, který je pro mne velikým zázrakem, ale přiznávám, že jsem mnohé nepochopil.“
• Coddington, Andrea: Jozef Bednárik
Kniha o životě režiséra, herce, gurmána a cestovatele.
Byl mistrem muzikálů a oper, milovník umění, knih a
šansonů. A hlavně to byl člověk – originál. Prý ve všem.

Vaše knihovnice

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

KDO JE TADY ŘEDITEL

PREMIÉRA
Divadelní soubor Kolár Police n. M.
režie: Jaroslav Souček
PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO.
REPRÍZA PLÁNOVÁNA NA JARO 2015.
neděle 11. 1. 2015 od 16:00 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT
POLICE SYMPHONY
ORCHESTRA SLAVÍ 5 LET!

Tradiční Novoroční koncert PSO
a hostů.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč.
Předprodej vstupenek v infocentru.

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

PELLYHO DOMY
Úterý 13. 1. 2015 od 17:30 hodin

PELLYHO DOMY!!

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

KINO PRO DĚTI
Nebojácná a věčně optimistická Anna
se vydává na velkolepou výpravu v
doprovodu drsného horala Kristoffa a
jeho věrného soba Svena, aby nalezla

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 1

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU
JARNÍ SEMESTR 2015

Vzhledem k plánované rekonstrukci
Pellyho domů je nutné přizpůsobit
termíny přednáškových odpolední.
Budeme se setkávat opět od 14.30
hodin na sále Pellyho domů, a to:
ve čtvrtek 22. 1., v úterý 27. 1.,
ve čtvrtek 29. 1., v úterý 3. 2., ve
čtvrtek 5. 2., v úterý 10. 2. 2015.

Školné na semestr činí 200 Kč. Vybírá
se před prvním přednáškovým odpolednem. Přednášky jsou otevřeny i
veřejnosti za 60 Kč/ přednáška.
Program bude zveřejněn na
www.policko.cz

PLESOVÁ SEZÓNA 2015

Děkujeme!

Ano, už je to pět let, kdy jsme se poprvé sešli. Začínali jsme v počtu dvaceti
muzikantů, dnes je nás padesát pět.
Máme odehráno přes třicet koncertů,
podívali jsme se dvakrát do Dánska a
poznali jsme nejen náš kraj, ale i jiná
zákoutí České republiky. Je to chvíle,
kdy se člověk opravdu zastaví, vydechne a řekne si „děkuju“. Chtěli bychom tímto poděkovat paní starostce
Idě Jenkové a celému městu Police nad
Metují, které nás od začátku podporuje, ZUŠ Police nad Metují a panu řediteli Luboru Bořkovi, který nám od
začátku poskytuje zázemí a teplo domova, děkujeme všem sponzorům,
kteří se o nás vždy starali a starají,
děkujeme našim rodičům za trpělivost,
že častokrát o víkendech nejsme doma
a místo toho kalafunujeme smyčce a
čistíme nátrubky. A v neposlední řadě
děkujeme Vám všem, kterým můžeme
hrát, hudbu a radost předávat, jelikož
bez Vás bychom ani my nebyli. Děkujeme!
- Váš Polický symfonický orchestr -

čtvrtek 22. 1. - úterý 10. 2. 2015

V PELLYHO DOMECH:

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.
Čtvrtek 29. ledna 2015, 18:00 hodin
Vzdělávací místnost
PŘEDNÁŠKA

NOVODOBÉ ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Žít v rovnováze se sebou i svým okolím je jedním ze základních předpokladů spokojeného života. Přinášíme
hodnotné zkušenosti s aktivním přístupem ke zdraví vycházejícím z tradic
východoasijské tradiční medicíny a
věříme, že tyto zkušenosti mohou
pomoci i Vám.
Přednáška spojená s diskuzí o novodobém řešení zdravotních problémů
cestou návratu k přírodním zdrojům,
které ověřil čas a nejnovější vědecké
výzkumy.
Představení
produktů
Ramissio,
ochutnávky s možností nákupu.

Předprodej vstupenek v IC, cena 50 Kč
(v ceně je ochutnávka dvou produktů).
Vstupné na místě 70 Kč.
Zdravá výživa Dobruška – Marie Růžičková

17. 1. 2015 od 20:00 hodin
XXXI. RODIČOVSKÝ PLES
24. 1. 2015 od 20:00 hodin
FARNÍ PLES

31. 1. 2015 od 20:00 hodin
HASIČSKÝ PLES (SDH Pěkov)
7. 2. 2014 od 20:00 hodin
37. Ples motoristů

13. 2. 2014 od 20:00 hodin
VIII. Ostrostřelecko-městský ples

PŘIPRAVUJEME
Neděle 8. 2. 2015 od 14:00 hodin
Sál Pellyho domů

DĚTSKÝ KARNEVAL

Karneval na téma "Rej zvířátek" plný
písniček, tance a soutěží. V podání
týmu Dětských akcí, který Polici navštěvuje v rámci polické pouti.
Čtvrtek 15. ledna 2015, 17:30 hodin
Vzdělávací místnost Pellyho domů

PLSTĚNÝ TULIPÁN

Čtvrteční tvoření pod vedením Martiny Noskové.

JÓGA

Cvičení s paní Jarmilou Koudelkovou
bude ve vzdělávací místnosti Pellyho
domů probíhat od 16. 2. 2015.
Začátečníci / pokročilí
Přihlášky a platby od 26. 1. v IC.
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INFOCENTRUM
Otevírací doba v LEDNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, středa, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka:

11:30-12:00

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

NOVĚ V PRODEJI

PLOVOUCÍ SVÍČKY – 10 Kč / ks
KERAMICKÉ HRNKY
Cena 130 Kč, objem 0.5 l

ZIMNÍ TURISTICKÉ NOVINY

V informačním centru je k dostání
aktuální zimní vydání novin Kladského
pomezí a novin Broumovska.
V elektronické verzi lze noviny stáhnout v PDF na www.policko.cz

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
VÝSTAVA BETEXA
(1. 1. – 24. 5. 2015)

VERNISÁŽ 31. ledna od 15 hodin
Výstava představí nejvýznamnějšího
výrobce papírových vystřihovánek pro
širokou veřejnost na českém trhu a její
produkty v celé její šíři.
Dalším směrem produkce firmy Betexa
je výroba didaktických pomůcek. Produkcí těchto předmětů se zabývá již
přes deset let a její sortiment v současné době představuje přes sto padesát nejrůznějších typů.
Doprovodný program pro školní
a mimoškolní skupiny (9.2. - 22. 5.
2015.)
Program děti seznamuje s vystřihovánkami a postupem, jak na to.
K výstavě široký sortiment firmy
Betexa v prodeji.
Soutěže přímo v expozici Muzea a na
facebooku.
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Vstupné: v den vernisáže zdarma

WWW: www.betexa.cz
Facebook:
www.facebook.com/betexa.cz
Instagram:
http://instagram.com/betexa.cz
Pondělí 5. 1. 2015 od 9 hodin

PONDĚLNÍ VSTUP ZDARMA

Muzeum papírových modelů je otevřeno od 9 do 15 hodin.
Vstup zdarma.
Nevztahuje se na programy a objednané skupiny.
Středa od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek 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

2. 2. - 6. 2. 2015

TÝDEN S HERKULEM: JARNÍ
PRÁZDNINY V MUZEU

Denně od 9:00 do 11:30 hodin
Po celý prázdninový týden probíhá
dopolední program pro děti.
Tentokrát se opět necháme inspirovat
výstavou a expozicí Muzea. Během
celého týdne budeme poznávat exponáty, jejich příběhy a budeme také
tvořit.
Vstupné: jednotlivý vstup 35 Kč
celotýdenní permanentka 150 Kč
Kontakt:
Tel. 777 828 657
email: info@mpmpm.cz

Návštěvní doba
9—17 hod. (so, ne, svátky, prázdniny)
9—15 hod. (po–pá)
Polední přestávka: 11:30 — 12:00
Děti do 6 let zdarma
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Návštěvu města jsme zakončili prohlídkou Muzea dávného kupectví a
časem pro individuální program každého.
O týden později, ve dnech 19. – 20. 12.,
se Police nad Metují se svými atraktivitami a také s regionálními produkty
prezentovala na swidnickém náměstí,
v rámci jarmarku.

WWW.MPMPM.CZ

PŘIPRAVUJEME - NOVINKY
z CKV PELLYHO DOMY

Koncem roku jsme dokončili poslední
korektury a pro informační centrum a
úřad jsme, ve spolupráci s odbornou
firmou, zpracovali mapu města s čísly
popisnými. Začátkem ledna bude k
dispozici v informačním centru ve
formátu A3.
Na další sezónu připravujeme, také ve
spolupráci s externím dodavatelem,
virtuální prohlídky z města a okolí.
Začátkem roku budou zpracované a
měly by se na našem webu
www.policko.cz objevit první dvě:
prohlídka Muzea papírových modelů a
prohlídka Muzea města Police nad
Metují. Atraktivity ve městě a okolí,
exteriéry, budou realizovány v jarních
měsících, v závislosti na počasí.
Chystáme úpravu www.policko.cz zpřehlednění stránek, rozšíření
o nové prvky, inovaci grafiky.

V sobotu 13. 12. 2014 se více než 30
osob zúčastnilo poznávacího výletu do
partnerské Świdnice. Počasí nám přálo. Za výkladu a doprovodu tamního
průvodce, který se nám více než tři
hodiny věnoval a poutavě vyprávěl o
bohaté historii města a mnoha zajímavostech, jsme navštívili nejvýznamnější atraktivity – dřevěný kostel Míru
zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, katedrálu a historické
centrum.

Spolek Suchodolských žen
srdečně zve děti na

DĚTSKÝ KARNEVAL

který se koná v neděli 11. 1. 2015
ve 14,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole,
se spoustou soutěží
a tancem v rytmu disco.
Vstupné dobrovolné.

Těšilo nás, že mnoho obyvatel Polici
zná nebo ji v minulosti už navštívilo.
Jana Rutarová

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zvou na

JUBILEJNÍ 40. PLES

který se koná 24. 1. 2015
ve 20.00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola

Hudba „ DUO HONZA A RADKA“
z Nového Města nad Metují
Vstupné 60,- Kč
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KALENDÁRIUM

Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Nebylo tomu tak vždy.
Římský rok začínal v březnu, tedy na jaře.
Změna nastala v roce 154 před Kristem, kdy
se na 1. ledna přesunul nástup nových konzulů do úřadu. Římané nazvali první měsíc
podle boha počátku dne a všeho vědění Januse, januarius. Janus měl dvě tváře, jedna
hleděla dopředu, druhá dozadu, aby viděl
do minulosti i budoucnosti.
Český název měsíce pochází od slova
led – měsíc ledu. Původně byl tento měsíc
ve východní Evropě označován jako měsíc vlka. Astrologicky je na začátku ledna
Slunce ve znamení Kozoroha a na konci ve
znamení Vodnáře. V astronomických termínech začíná v souhvězdí Střelce a končí v
souhvězdí Kozoroha.

Vzpomeňme si:
• 1. ledna 1888 se narodil český prozaik a
žurnalista Eduard Bass
• 2. ledna 1847 se v Martinovsi u Budyně
narodil český estetik a hudební vědec
Otakar Hostinský
• 3. ledna 1923 zemřel Jaroslav Hašek,
český spisovatel a autor knižní postavy
Švejka (* 30. dubna 1883)
• 4. ledna 1874 se v Křečovicích u Sedlčan
narodil český skladatel a houslista Josef
Suk
• 5. ledna 1858 zemřel v Miláně po banální
nehodě se zlomenou nohou na bojovém
poli úspěchy ověnčený rakouský maršál
a český šlechtic Jan Josef Václav Radecký
z Radče (* 2. listopadu 1766)
• 6. ledna 1882 se v Semilech narodil
český spisovatel a publicista Ivan
Olbracht
• 7. ledna 1943 zemřel v New Yorku
americký elektrotechnik chorvatského
původu Nikola Tesla (narodil se
v chorvatské Smiljaně 10. 7. 1856)
• 8. ledna 1642 zemřel v Arcerti u
Florencie, hlídán inkvizicí, italský
matematik a astronom Galileo Galilei
• 9. ledna 1890 se v rodině lékaře
v Malých Svatoňovicích narodil český
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•

•

•

•

•

•

•

•

spisovatel Karel Čapek
(† 25. prosince 1938)
•
10.
ledna
1778 zemřel v Uppsale
(Švédsko) ve věku 71 let
švédský botanik a lékař
Carl von Linné
•
11.
ledna
1787 objevil Friedrich
Wilhelm
Herschel,
anglický
astronom,,
Titanii a Oberona, dva
měsíce Saturnu
•
12.
ledna
1940 zemřel ve věku
79 let na svém statku
ve Hroznově Lhotě, kde
prožil celý svůj tvůrčí život, český malíř
Joža Úprka
13. ledna 1906
zemřel v Sant
Peterburgu ruský fyzik a elektrotechnik
Alexandr Stěpanovič Popov
14. ledna 1875 se narodil alsaský
vědec a humanista Albert Louis Philip
Schweitzer
15. ledna 1622 se narodil jako
prvorozený syn královského čalouníka
Jeana Poquelina Jean-Baptiste Poquelin
Molière, francouzský herec a dramatik
16. ledna 1920 přesně o půlnoci se
schválením 18. dodatku k ústavě začala
éra prohibice ve Spojených státech
amerických
17. ledna 1706 se v Bostonu v rodině
mydláře narodil jako poslední ze 17
dětí politik, spisovatel a vědec Benjamin
Franklin
18. ledna 1934 zemřel v Písku ve
věku 82 let český houslista a houslový
pedagog Otakar Ševčík
19. ledna 1736 se v Greenocku ve
Skotsku narodil anglický mechanik
James Watt
20. ledna 1920 se v Rimini v rodině

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. Před
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

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

obchodníka s konfekcí a kávou narodil
Federico Fellini, italský filmový režisér a
scenárista
21. ledna 1793 byl v Paříži gilotinou
popraven francouzský král Ludvík XVI.
22. ledna 1941 zemřel ve Stádlecí u
Tábora ve věku 94 let František Křižík,
český elektrotechnik, vynálezce a
podnikatel (* 6. července 1847)
23. ledna 1799 se v Primeře v Itálii
narodil rakouský inženýr a stavitel Alois
Negrelli von Mold-Elbe
24.
ledna
1965
zemřel
sir
Winston Spencer Churchill, jedna
z nejoriginálnějších postav světové
politiky
25. ledna 1924 třicet let po zasedání
Olympijského kongresu v roce 1894
v Paříži, kde se uvažovalo o zimních
sportech víceméně jen teoreticky,
byly zahájeny na úpatí Mont Blancu
ve francouzském Chamonix první zimní
olympijské hry
26. ledna 1910 se narodil český režisér,
scenárista a dramaturg Elmar Klos
27. ledna 1742 zemřel v Greenwichi
v Anglii ve věku 86 let anglický
matematik a hvězdář Edmund Halley,
který prokázal, že komety obíhají po
uzavřených drahách (* 8. listopadu
1656).
28. ledna 1930 zemřela v Českých
Budějovicích světoznámá česká pěvkyně
Ema Destinnová
29. ledna 1901 zemřel v Praze ve věku
60 let básník, prozaik a dramatický
spisovatel Julius Zeyer (* 26. dubna
1841)
30. ledna 1948 zemřel v americkém
Daytonu jeden z průkopníků letectví
Orwille Wright
31. ledna 1962 zemřel v Praze český
herec Vlasta Burian (* 9. dubna 1891)
Vybral František Janeček

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

Světci k nám hovoří …
Tři králové (6. ledna)

Albrecht Dürer, Klanění tří králů

My tři králové…

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Nám třem se hvězda zjevila,
která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně osedlali.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!

Tři králové je lidové označení pro
„mudrce z Východu“, které podle novozákonního Matoušova evangelia přivedla zázračně zářící hvězda z Východu do Betléma,
aby se poklonili novorozenému Ježíši. Dítěti
odevzdali přinesené dary: zlato, které označovalo královskou důstojnost, kadidlo, jež
symbolizovalo modlitby, a myrhu jako znamení člověčenství.
Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od
východu slunce vypravili se do Jeruzaléma.
A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi
velikou. I všedše do domu, nalezli děťátko s
Marií matkou jeho, a padše, klaněli se jemu;
a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary,
zlato a kadidlo a mirhu. (Nový zákon, Ev. Sv.
Matouše 2, verše 1, 10, 11).

Bible však neříká, kolik jich bylo, i jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla
přisouzena až na základě středověké legendy. Všechna tři jména se dnes již používají
velmi zřídka. Kašpar je jméno orientálního
původu a znamená „nosič, strážce pokladů,
pokladník“, Melichar se vykládá jako obměna jména Melchior, tj. hebrejsky „král
světla“, popř. „můj král světlo“, a nakonec
Baltazar je babylonského původu a znamená „ochraňuj život králi“, popř. „(bůh) Bál ať
ochrání krále“.
O dalších osudech Tří králů vyprávějí legendy. Apoštol Tomáš je údajně vysvětil na
biskupy a po mnoha letech úspěšné misionářské činnosti zemřeli v několika dnech po
sobě. Jejich těla byla podle legendy uložena

do společného hrobu. Ostatky svatých Tří
králů podle legendy nalezla svatá Helena,
která je přivezla do Konstantinopole a později darovala milánskému biskupovi. Po dobytí Milána roku 1158 císařem Fridrichem
Barbarossou kolínský arcibiskup převezl
tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je
uložil do chrámového pokladu kostela sv.
Petra. Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni
poutníků a hříšníků.
V západní liturgické tradici je svátek Tří
králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a
církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je dvanáctým dnem Vánoc
a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.
Svátek Tří Králů upomíná na okamžik,
kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému
národu, ale všem; dává se rozpoznat jako
král všech, které zastupují mudrcové z daleka. Ve svátku se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím či jinověrcům a v postavách svatých
králů je zosobněno přijetí Krista za krále
všech. Scéna klanění králů přinášejících
dary připomíná holdování velmožů a králů
vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře
svěcenou křídou píší jako formule požehnání písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle
K+M+B. Zkratka se vykládá jako počáteční
písmena jmen Třech králů: Kašpar, Melichar a Baltazar. Původní text zní Christus
mansionem benedicat – Kristus ať obydlí
žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku
(po celý rok – proto se za třetí křížek píše
letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Pranostiky k svátku Tří králů

yy Na Tři krále – zima stále.
yy Na Tři krále – zima stále, mnoho hvězd a
o skok dále.
yy Na Tři krále mrzne stále.
yy Tři králové mosty staví, nebo je hoří.
yy Na Tři Krále mnoho hvězd – urodí se
hodně bramborů.
yy Na Tři krále o skok dále.
yy Již nás mrazy nepoplení, minulo tě boží
křtění.
yy Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi
králi, rodí se hojně bílí beránci.
yy Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
yy Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
yy Je-li na boží křtění měsíc v úplňku, toho
roku lze očekávat povodně.
yy Padají-li na Tři krále sedláci (velké vločky sněhu), bude úrodný rok.
yy Není-li od Tří králů až do Matěje (24.
únor) obměku, bude obilí na sýpkách až
po střechu.
František Janeček
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ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA

Tento seriál bude zachycovat vybrané zeměpisné rekordy Česka. Dozvíte se
v něm informace, jako například, která hora
v Česku je nejvyšší, které jezero je největší
ap. Vždyť co může být významnějšího, než
seznámit se důkladně se zemí, ve které se
většina z nás narodila a ve které žijeme. I
když je nám dnes otevřen celý svět, budeme
v této zemi pravděpodobně také povětšinu
života žít. Zde máme své bydliště, navštěvujeme školu, tady žijí naši příbuzní, kamarádi
a známí. Je to náš domov, naše vlast. Proto
bychom měli Českou republiku opravdu dobře znát. A abychom ji více poznali,
k tomu má posloužit také tento seriál.

1. část - Poloha

yy historická země zabírající největší část
ČR – Čechy; na 2. místě – Morava; na 3.
místě – Slezsko (v ČR jen České Slezsko)
yy nejsevernější město – Šluknov

yy nejsevernější obec – Lobendava (okres
Děčín), 51°3′20″ s. š., 14°18′58″ v. d.,
4328 km od severního pólu
yy nejjižnější město – Vyšší Brod (okres Český Krumlov), 48°33′9″ s. š., 14°19′59″ v.
d., 5396 km od rovníku
yy nejjižnější obec – Horní Dvořiště
yy nejzápadnější město – Aš
yy nejzápadnější obec – Krásná (okres
Cheb), 50°15′7″ s. š., 12°5′29″ v. d.
yy nejvýchodnější město – Jablunkov
yy nejvýchodnější obec – Hrčava (okres
Frýdek-Místek), 49°31′30″ s. š., 18°50′4″
v. d.
yy vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního území –
493 km
yy vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjiž-

Hudbou živ jest člověk

Věta, kterou říkával můj pan řídící. Je pravda, že to nebyl pan
řídící, ale PAN UČITEL českého jazyka, latiny, občanské nauky a dějepisu, který mě učil v první třídě na Základní škole v Litomyšli.
„Chlapci a děvčata, v hudbě je radost, stesk, láska i síla. Hudba
spojuje srdce i národy.“
Měl pravdu ten hodný starý pán. Já jen doufám, že se na nás tam
ze shora dívá a pokud mu aspoň trochu děláme s našimi školou povinnými dětmi radost, tak nám tleská. Vážení rodiče a prarodiče, já
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nějším bodem státního území – 278 km
yy nejmenší šířka státního území – 143 km
(mezi Mikulovem a Králíky)
yy stát, se kterým máme nejdelší část státních hranic – Německo, 810,7 km; na 2.
místě – Polsko, 761,8 km
yy stát, se kterým máme nejkratší část státních hranic – Slovensko, 251,8 km; na 2.
místě – Rakousko, 466,1 km
yy nejkratší vzdálenost nejsevernějšího
bodu od moře – 290 km (od Štětínského
zálivu v Baltském moři)
yy nejkratší vzdálenost nejjižnějšího bodu
od moře – 326 km (od Terstského zálivu
v Jaderském moři)
Pokračování seriálu v příštím čísle Polického měsíčníku.
Z internetu vybral František Janeček

zase tleskám Vašim dětem a vnoučatům. Umí dělat rošťárny a pěkně člověka namíchnout, ale stejně tvrdím, že mají srdce na pravém
místě.
A abyste mi věřili, přikládám dvě fotografie ze společných zpívání, které žáci sedmých a osmých tříd absolvovali v předsvátečním
čase v Polici nad Metují a náměstí, v domě s pečovatelskou službou,
v kostele a samozřejmě i ve škole.
Karel Šimek

Gymnázium
trochu jinak

Hitem letošního Dne otevřených dveří Gymnázia Broumov byla korálovka
sedlatá. Budoucí studenti si mohli také
vyzkoušet angličtinu na interaktivní tabuli, pokusy v chemické laboratoři, vyřešit matematické hlavolamy, zazpívat si
v učebně hudební výchovy, prozkoumat
staré zeměpisné mapy, zhlédnout výstavku dějepisných učebnic, přímo zkoumat
fyzikální jevy, případně pracovat s mikroskopem.

(mk)

Studentský ples

Těsně před Vánocemi proběhl v náchodském Beránku dlouho očekávaný studentský ples Střední školy propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí, na kterém se
představili budoucí absolventi maturitních
a učebních oborů. Ze strany studentů a jejich pedagogů to však nebylo jen o jednom
večeru, ale o dlouhých přípravách, které začaly brzy po zahájení nového školního roku.
Třídní učitelka maturantů oboru Propagační design Lívia Součková se svými studenty prožívala hektické předplesové období velmi intenzivně. „Jako každý rok, tak
i letos se studenti posledních ročníků naší
školy s velkou vervou a odhodláním vrhli
na přípravy svého vysněného „maturáku“.
Nejdříve si v každé třídě zvolili ty správné
zástupce do plesového výboru a každoroční kolotoč příprav mohl začít. Studenti
čtyř tříd se vrhli do příprav podle pokynů
obětavého hlavního organizátora Ing. Karla
Vykopala. A protože jsme škola zaměřená
na grafické práce, tak byla opět vyhlášena
studentská soutěž o nejlepší koncept plesových propagačních prostředků. Letos
s velikou převahou zvítězil student třídy 4.
PD Vojtěch Dolana. Studenti propagačního
designu poté podle návrhů vytvořili prostorové poutače na jeviště, žáci oboru Tiskař
vytiskli plakáty, pozvánky i taneční pořádky
a žákyně učebního oboru Aranžér si vzaly

na starost výzdobu sálu. Každá třída tajně
nacvičila a vymyslela slavnostní předtančení, přičemž všechna byla zpestřena účastí
třídních učitelů. Natrénoval se cechovní slib
učebních oborů a reprezentativní nástup
i šerpování maturitních tříd. Teprve poté
celá slavnostní akce začala, vyjádřila se
k přípravám Lívia Součková.
Maturantky ze 4. ročníku budoucích
tiskařů a grafiků Denisa Kukrálová a Klára
Teichmannová to svými slovy dosvědčily.
„Naše třída začala už od října pilně trénovat
předtančení. Nebylo jednoduché se domluvit, každý měl jiný názor, a tak proběhlo i
několik hádek. Nakonec jsme se ale všichni
shodli a společně vymysleli povedený nástup i půlnoční překvapení. Také jsme dostali důležitý úkol obstarat co nejvíce cen
do tomboly. Ještě v den plesu se dopoledne
konaly v Beránku zkoušky všech vystoupení a probíhaly poslední přípravy. S blížícím
se večerem nervozita některých studentů
a nejspíš i učitelů lehce vzrůstala, ale díky
pečlivým přípravám vše proběhlo hladce.
Doufáme, že si všichni návštěvníci letošní
ples užili tak jako naše třída a budou na něj
dlouho vzpomínat,“ s úsměvem dodaly Denisa s Klárou.
Také třída budoucích kadeřnic 3. K si
studentský ples opravdu užila, ale předcházely tomu nemalé spory při nácviku
nástupu a vůbec všech organizačních záležitostech týkajících se plesu. Přes veškeré

neshody se podařilo vše připravit ke spokojenosti všech zúčastněných. A co k tomu
řekl jejich třídní Mgr. Pavel Macek? „Je to
zkrátka velká akce a nikdo nechce nic zanedbat nebo podcenit. Žákyně s měsíčním
předstihem poctivě vymýšlely a nacvičovaly předtančení, šaty vybíraly snad ještě
déle. A největší starost všech žen - účes?
Ve třídě kadeřnic nic těžkého. Jsou to přece
profesionálky ve svém oboru, a tak v tomto
ohledu měly výhodu. Jejich účesy byly kladně hodnoceny i ze strany odborných vyučujících. Prostě ples je ples a je úžasné vidět
proměnu žákyň z běžného školního života
do plesových rób v krásném prostředí hotelu Beránek,“ potvrdil s hrdostí třídní učitel.
Poslední hodnocení plesu z pohledu
žáků připojili budoucí aranžéři a tiskaři ze
3. ročníku slovy Terezy Holečkové a Lucie
Hrubé. „A už to máme za sebou! Letošní
ples se opravdu vydařil po všech stránkách.
Dali jsme si práci s výzdobou stolů a pojali
jsme ji trochu jinak než v minulých letech.
Ze sádrových obvazů jsme vytvořili masky
a nastříkali je šedou a stříbrnou barvou. Pak
stačilo již jen nasypat pár střípků a ozdoba
byla na světě. Co se týká vystoupení – předtančení jednotlivých tříd, všichni dělali, co
mohli, a výsledkem byla spokojenost diváků. Přípravy na ples byly veliké a neobešly
se bez stresu, ale výsledek stál za to. Za
všechny můžeme říct, že jsme si ples užili a
budeme mít ještě dlouho na co vzpomínat!“
„Nutno říct, že jak výborně letos celá
akce s názvem Studentský ples začala, tak
skvěle i skončila. Celý průběh plesu zvedl pomyslnou laťku úspěšnosti zase o kus
výše a pro další maturanty je to velká výzva.
Proto se těšíme na příští rok, milí studenti,
čím nás opět dojmete a překvapíte. A těm
letošním ošerpovaným přejeme mnoho
zdaru u jejich závěrečných zkoušek a především maturantům úspěch i pevné nervy
u zkoušky dospělosti,“ připojila své přání
Lívia Součková. Ředitel školy Mgr. Rudolf
Volhejn také popřál všem budoucím absolventům úspěch jak ve studiu, tak i v celém
dalším profesním i osobním životě. A k
tomu se rádi připojujeme.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Vánoční karaoke na gymnáziu

Opět po roce proběhl na gymnáziu vánoční koncert studentů
hudebních seminářů Evy Kroupové. Diváci měli v úterý 9. prosince
možnost slyšet skladby různých žánrů, od jazzových hitů, po klasické rockové songy a skladby z oblasti umělecké. Před pásmem
koled přispěl k navození vánoční atmosféry živý betlém, čerstvě
ozdobený vánoční strom a proslov pana faráře Martina Landžiho,
který účinkujícím i posluchačům připomenul, proč se v tento čas
scházíme.
Příjemným osvěžením programu byla projekce textů na plátno
tak, aby se mohli zapojit svým zpěvem také diváci.
Eva Kroupová k tomu dodává: „Využití principu karaoke se
nám osvědčilo už druhým rokem a hodláme v něm pokračovat. Do
budoucna bychom se rádi zapojili do celonárodní akce Česko zpívá
koledy, která už nyní probíhá po různých městech republiky, ale
v Broumově by byla novinkou.“
Budeme se tedy těšit, co pro nás studenti gymnázia napřesrok
nachystají!
Milan Kulhánek, foto Tomáš Cirkl.

Povánoční bilance aranžérů

Žáci všech ročníků oboru Aranžér ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí mají po celý rok spoustu práce,
předvánoční období je však pro ně mimořádně hektické. Jako každý rok je na sklonku minulého kalendářního roku čekalo několik
vánočních výstav. V odborných učebnách tedy nadlouho zavonělo
jehličí a zatřpytily se ozdoby. Pod šikovnýma rukama mladých aranžérů vznikaly adventní věnce, svícny a další drobnosti, jejichž účelem je zkrášlovat a zútulňovat sváteční domovy.
A potom už začal pravý výstavní
předvánoční maraton. První třídenní
předvánoční výstava se uskutečnila
v prostorách Městské knihovny v Náchodě. Výrobky sklidily velkou pochvalu nakupujících a rychle mizely
z prodejního stánku. Velmi podobné
to bylo i na vánočních trzích v Čapkově
sálu v Hronově. Dalším místem prezentace umu budoucích aranžérů byl
sál Obecního domu ve Velkém Poříčí,
kde se opět vkusné výrobky líbily a přinesly radost nejen návštěvníkům, ale i
samotným mladým tvůrcům. Poslední
zastávkou školní aranžérské expozice
byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, kde již tradičně poříčští aranžéři vystavují své výrobky. V krajském městě je samozřejmě velká konkurence, navíc zde také sídlí floristická škola. To je i
důvod, proč je otázkou prestiže Poříčských ukázat své dovednosti
právě tady. A především se ctí obstát, stejně jako každý rok. Tím
však předvánoční aranžérská činnost neskončila. Díky spolupráci
s firmou Šebrle s.r.o. Potraviny Náchod získávají adepti aranžérského oboru praxi v balení dárkových košů a dalšího luxusního zboží,
včetně výzdoby prodejny. Tím podpoří samotný prodej a v budoucnu mohou své zkušenosti uplatnit jak v menších prodejnách, tak i
ve velkých řetězcích.
Na prahu nového roku 2015 posílají žáci a zaměstnanci Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí symbolický
pozdrav ve formě ukázky svých výrobků a přejí všem čtenářům
především pohodu a pevné zdraví.
Ivana Krtičková, Věra Poláková, Olga Turková a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Děkujeme všem za přízeň a podporu v uplynulém roce a přejeme vám pro celý
nastávající rok neochabující chuť rozdávat radost, potěšení a povzbuzení všude,
kde se vám naskytne příležitost...
Lubor Bořek a kolektiv pracovníků ZUŠ v Polici nad Metují

Poličtí senioři zkoumali v Broumově krásy baroka

Krásy barokní architektury odjeli ve
středu 3. prosince 2014 prozkoumat do
Broumova senioři z Police nad Metují. Ve
vzdělávacím a kulturním centru Klášter
Broumov je čekal půldenní vzdělávací program Baroko nejen naoko spojený s prohlídkou kláštera.
Společný program odstartoval v 9 hodin
ráno na nádvoří hromadným focením. Skupinka šestnácti seniorů pak vyrazila s lektorkou Danou Černotovou na prohlídku
kláštera. „Prohlídka trvala necelou hodinku. Senioři dostali pracovní sešit, díky kterému si při prohlídce všímali více či méně
zřejmých architektonických prvků a snažili
se určit, zda pocházejí z období baroka,“ popsala první část programu Dana Černotová.
Z kláštera se poté senioři přesunuli do
Kreslírny v bývalém klášterním gymnáziu,
kde program pokračoval krátkou přednáš-

kou o baroku, jeho
základních znacích
a nejznámějších barokních
stavbách.
Do Kreslírny přišla
seniory pozdravit i
polická starostka Ida
Jenková. „Seniory asi
nejvíce zaujala práce
s meotary – promítačkami, na kterých si
nejdřív zkusili vybudovat barokní stavbu podle vlastních
představ a pak se
pokoušeli
postavit
jeden z kostelů na
Broumovsku, jejichž autory jsou otec a syn
Dientzenhoferové. Z aktivit byli nadšeni a
děkovali lektorkám, že se jim program moc

líbil,“ dodala Dana Černotová.
Vzdělávací program, který byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva pro
místní rozvoj z projektu
„Rozhlédněte se v prostoru a v čase - nejen
na Broumovsku“, nabízí
Vzdělávací a kulturní
centrum Klášter Broumov jako letošní novinku, spolu s dalšími
programy pro Azylové
domy, mateřská centra či dětské domovy.
Více informací i fotografií najdete na www.
klasterbroumov.cz
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní
centrum Klášter
Broumov
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Seniorské aktuality
Je po svátcích, svůj slib, který jsem dala v minulém PM, že Vánoce Senior klubu Ostaš, které se konaly 9. 12. na sále Pellyho domů a
tu atmosféru vám přiblížím, a je to tady…
Jehličí, cukroví, PUNČ, řízek s bramborovým salátem; vše, co
k setkání v letošním roce, už posledním, patří, připravil p. Exner
s kolektivem, naladilo atmosféru pohody. Hřejivá slova a přání toho
nejlepšího, nejvzácnějšího, zdraví, lásky, spokojenosti nám popřály
pí starostka MěÚ paní I. Jenková a naše předsedkyně H. Pivoňková.
Ocenění práce výboru členek pí Pivoňkové, Richterové, Němečkové, Tremčinské a Krejčové potěšilo od pí Marty Dubišarové. Moje
přidávám dvěma věrným mužům, p. F. Pivoňkovi a p. J. Němečkovi.
Anděl božského vzhledu
s buclatými tvářemi s lucerničkou vstoupil do sálu a my
se vrátili do vzpomínek na
dětství.
Překvapila nás však
Městská POLICIE pánové P.
Zima a J. Valchař. Co se děje?
Že by přišli „POMÁHAT A
CHRÁNIT“ TOMBOLU? Vše
se vysvětlilo. Osvěta je nutná
o bezpečném pohybu seniorů na chodnících, přechodech a v silničním provozu.
Právě ti dříve narození se
často stávají obětmi nehod.
Brožurka „PŘEŽIJETE“ je
obsažná, PÁSKY REFLEXNÍ odrážejí světlo a zvyšují
viditelnost ve tmě. Lze připevnit na oděv, to vše nám
tato příručka nabízí. Bylo to
zajímavé zjištění a věřím, že
se budeme tímto návodem
řídit. Buďte vidět!!!
Losy rozprodány, manšaft k maratonu i terénnímu
běhu mezi stoly odstartoval
profík p. Pivoňka, a už to
začalo, napětí, zvědavost. Dárky předčily
očekávání zn. RETRO.
Dva tuzemské poukazy – ZÁJEZD, módní silonový šátek,
ubrus „MACO MACO“
a obraz úchvatný
originál - zasněžená
Bukovice. Mám však
vážné obavy, zda se
nenachází na seznamu zcizených skvostů, zmínka o jeho
krádeži byla loni 31.
února 2013 v jednom nejmenovaném
bulváru. V nejlepším přerušit se traduje. I stalo se. Pauzička vyplněna CHRÁMOVÝM SBOREM s podmanivými písněmi a koledami.
Slovem provázela pí K. Vídeňová a zdůraznila tradici SBORU tady
v Polici n. M.. Varhanici pí Veselou, její dceru pí H. Petrovou, zpěváky, muzikanty, všechny ty obětavce, kteří v Chrámu rozdávali radost. Naši hosté pěli bez dirigenta, pan J. Kasal (omluven), ostudu
neudělali: „Kdo umí, ten umí“. Vražedným tempem se pokračovalo
v TAHU. Klikaři měli plné tašky, ti co ostrouhali, byli rovněž podarováni balíčky, kterým se na podiu stýskalo. Dementi: „Omluva patří p. P. Zimovi, upozornil mě na nepřesnost v PM „VOSTATKY“ ve
Lhotě“. Já jsem napsala Machováci jsou pašáci! Jemu se přitížilo, u
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mě dobrý. Ženský prej profňukaly kapesníky i z vejbavy . Je mě to
opravdu, ale opravdu líto v tomhle adventním čase. Ženský sakramentský, nebuďte tak CIMPRLICH, dnes je možný všechno. Pro mě
Machov, pomlčka, Lhota jsou kamarádi v každé době…
Přiblížil se podvečer, náměstí zářilo atmosférou blížících se
svátků, jenom ten smích chyběl. Co není dnes, může být zítra! Rok
2015 se rozkoukal, hektické období máme za sebou. Co nám přinese, to nechme osudu, nebo koňovi, ten má větší hlavu. Budeme se
těšit na 20. 1. Na první letošní setkání v Pellyho domech.
Ať jsme kompletní!
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

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V ROCE 2015

nám připraví 2 nápadné astronomické úkazy. Pokud bude
příznivé počasí, máme se tedy na co těšit.
Dne 20. března v dopoledních hodinách uvidíme částečné zatmění Slunce. Při tomto zatmění bude svítit pouze 27%
slunečního disku.
Dne 28. září v ranních hodinách proběhne úplné zatmění Měsíce, které budeme sledovat téměř v celém průběhu.
Měsíc zapadá krátce před koncem zatmění v 6 hodin a 5 minut.
Přesné údaje o zatmění Slunce i Měsíce přineseme v PM.
Před uzávěrkou tohoto čísla PM jsme obdrželi zprávu o
náhlém zjasnění nové komety C/2014 Q2 Lovejoy. Kometu
objevil australský amatér Lovejoy v srpnu 2014. Před vánoci
byla kometa pozorovatelná pouze na jižní obloze. Z našich zeměpisných šířek jsme ji měli vidět bez použití dalekohledu
až v závěru roku 2014. 7. ledna 2015 bude kometa Lovejoy
Zemi nejblíže a měli bychom ji pohodlně vidět i bez dalekohledu. V polovině ledna dosáhne nějvětšího jasu a 30. ledna
projde přísluním.
Na podzim roku 2014 byla ve středu zájmu profesionálních i amatérských astronomů jiná kometa: 67/P Churyumov-Gerasimenko. Hlavním důvodem bylo přistání evropského modulu na jejím povrchu a pořízení detailních snímků.
Kometa 67/P projde přísluním 13. srpna 2015 a jako zcela
nenápadný objekt bude v dosahu amatérských dalekohledů.
Pohledy do vesmíru
SLUNCE
20. ledna v 10 hodin 43 minut vstupuje do zna
mení Vodnáře, v lednu se den prodlouží o 1 hodi
nu a 7 minut, 4. ledna v 7 hodin je Země Slunci
nejblíže (147,1 miliónu km),
MĚSÍC
5. v úplňku, 13. v poslední čtvrti, 20. v novu, 27.
v první čtvrti,
v polovině ledna večer nízko nad jihozápadním
MERKUR
obzorem,
VENUŠE
večer nízko nad jihozápadním obzorem,
MARS
na večerní obloze nízko nad jihozápadním obzo
rem, v lednu se planeta přesouvá ze souhvězdí
Kozoroha do Vodnáře,
JUPITER
celou noc v souhvězdí Lva,
SATURN
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v sou
hvězdí Vah,
URAN
na večerní obloze v souhvězdí Ryb,
NEPTUN
na večerní obloze nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, - Astronomický klub Police

Mateřské centrum Ma Mi Na
kampaním, např. Týden knihy, Světový
den boje proti hladu, Férová snídaně
- aneb podpora domácích výrobků a
lokálních produktů aj.

Stručné ohlédnutí za činností
mateřského centra v roce 2014
• Dopolední herna byla v provozu
každý všední den. Spočítali jsme 1084
jednotlivých vstupů dospělých (= ještě
nejméně jednou tolik dětských návštěv).
• Dopoledne jsme nabízeli programy pro
maminky s dětmi do 3 let a kroužek
Zvídálek pro předškolkové děti bez
doprovodu rodičů.
• Odpoledne probíhaly v MC kroužky
tanečků, keramiky pro děti a dospělé,
angličtiny pro začátečníky i pokročilé a
jóga pro širokou veřejnost.
• Máme za sebou mnoho drobných
výletů po blízkém okolí, půldenních
sportovních akcí a výjezdů mimo rámec
okresu.
• Během letních prázdnin proběhly dva
týdenní turnusy příměstského tábora
(opět pod výborným vedením M.
Macounové, M. Junkové, Z. Bornové)
a také jsme se setkávali při mnoha
výletech.

• Maminkám jsme nabídli několik
osvětových besed (Látkové plínky,
Předporodní beseda, beseda o tradiční
čínské medicíně, beseda o zubní
hygieně, …).

• Spolupracovali jsme s o.s. Julinka
(Den řemesel, festival Jeden svět), se
skautským střediskem Skaláci (Běh pro
Afriku), s o.s. PoKuS (Moře v Polici), s
Agenturou pro rozvoj Broumovska, s
Knihovnou města Police nad Metují, s

CKV Pellyho domy (Mikulášský trh), s
MŠ a ZŠ Police nad Metují aj.
• Všech akcí se v tomto roce zúčastnilo
více než 100 různých maminek a více
než 150 dětí. Dopolední programy
připravovalo 8 maminek a dalších 6 se
podílelo na vedení kroužků. Děkujeme
všem!
• Vzpomínat budeme rozhodně na
mnoho přátelských setkání, popovídání
a hezkých zážitků! Vítáme, že sledujete
náš facebookový profil, který téměř
denně aktualizujeme, a kde Vám
sdělujeme, co se u nás událo, děje a
chystá.

• V průběhu roku jsme organizovali
tématické akce k celorepublikovým

Naše Mikulášská

V sobotu 6. prosince 2014 odpoledne
jsme se sešli na Bezděkově u Vojtěchů na
Mikulášské zábavě, kterou pořádal Fond pro
pozůstalé v Polici nad Metují. Sešli jsme se,
abychom společně oslavili konec roku, a tak
trochu už i Vánoce. Ve výsledku nás bylo 86
členů a 18 hostů. A bylo hodně veselo.
V 15.00 hodin náš pan předseda Karel
Macoun celé to slavnostní posezení zahájil.
Popřál všem hezké Vánoce, hodně zdraví do
nového roku a dobrou pohodu. Program byl
naplánovaný bohatý, a tak popřál i dobrou
zábavu. Jestli nám starším něco chybí, nejsou
to ani tak peníze, ale je to čas. Času už nám
na tom světě zbývá málo. A tak bychom si ho
měli užívat co nejlépe a v dobré náladě mezi
dobrými přáteli.
Paní jednatelka seznámila přítomné
s programem. Poděkovala všem, že si v tom
předvánočním shonu našli chvilku pro setkání na Bezděkově.
Hlavním kulturním programem byly děti
z hudební školy v Hronově pod vedením pana
učitele Meiera. Nejdříve nám děvčata zahrála na violoncella a pak nastoupila chlapecká dechová kapela. Hráli moc pěkně. Uvedli

v mluveném slově i něco ze svých aktivit. Za
zajímavost třeba stojí, že jezdí pravidelně do
Jánských Lázní hrát lázeňským hostům. Bylo
znát, že jsou na koncerty už zvyklí. Moc se
nám to líbilo. Zahráli nám i koledy.
Měli jsme připravené i malé občerstvení.
Zákusky a jednohubky. A o večeře se nám postarali Vojtěchovi. K tanci i poslechu hrál pan
Franta Čížek a zpívala Zdena Krtičková. Oba
jsou našimi členy.
No a na šestou hodinu přišel mezi nás i
pan Mikuláš, andílek a taky čert. Je to výborná parta, už léty prověřená a sehraná. A tak,
jako už tradičně, se nám postarali o tombolu.
Tombola byla bohatá a ceny hodnotné. Ceny
do tomboly přinášejí naši členové. Moc děkujeme. Cen letos bylo přes stovku a tak to chvíli trvalo. Ale Mikuláš měl hodně pomocníků a
ti výhry roznášeli výhercům po sále a tak byli
všichni spokojeni.
Celá naše akce se opět vydařila. Všichni
se v pořádku dostali večer domů. A tak všem,
kteří se o to hezké odpoledne postarali, patří
veliký dík. A budeme rádi vzpomínat…
Zapsala Marie Chaloupková

18.12. odpoledne jsme si pohráli na
výstavě PLAY Broumovsko, akce se
nám líbila, určitě ji v lednu ještě zopakujeme!
• S koncem roku připravujeme
fotoknihu za rok 2014, která bude
obsahovat také zprávu o činnosti
a hospodaření MC.

• V roce 2015 budou pokračovat
všechny
pravidelné
aktivity
centra a určitě přidáme něco
zajímavého
navíc.
Mateřské
centrum je takové, jaké si ho
děláme my maminky, které se
chceme setkávat a aktivně trávit
čas se svými dětmi. Srdečně
zveme všechny, kteří se k nám
připojí, přijdou s nápady a návrhy,
obohatí nás o své zkušenosti a
znalosti. Čím víc nás bude, tím
bohatší a pestřejší mohou být
aktivity mateřského centra.
Za přízeň a nepostradatelnou
podporu děkujeme především
městu Police nad Metují!

Helena Pohlová, Marie Hornychová,
Markéta Maršíková, Radka Beranová
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Podpora technického vzdělání na školách i univerzitách pomocí
uceleného systému MERKUR EDUCATION

tiku, dynamiku, kinematiku, automatizaci, nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy),
elektřinu, magnetismus, točivé stroje, me- Ministerstvem dopravy a Svazem průmyslu
chatroniku, robotiku, CNC frézovací stroje rokem technického vzdělání, kde na záklaaž po vybavení dílenskými a laboratorními dě těchto poznatků byla vydána VÝZVA pro
stoly pro obnovení dílenských prací. Dále firmy a podniky k finanční podpoře a spoluškolám a domům mládeže poskytujeme práci na pilotním projektu a následných dalmateriály pro technické zájmové kroužky, ších společných projektech na základních a
které mají velmi pozitivní vliv pro získá- středních školách i univerzitách. Zároveň
ní mládeže k zájmu oslovujeme firmy, aby finančně podpořily
o techniku a tech- tento systém na základních i středních škonické obory, které lách, a zároveň si zajistily kvalitní pracovní
umožňují ověřit si sílu do budoucna. S žádostí se obracíme i na
zručnost i získané zřizovatele škol, města a kraje. Začínáme
teoretické znalosti spolupracovat s mnoha školami i univerziv praxi. Lákadlem tami po celé republice, dokonce i s Akadepro mládež je pře- mií věd ČR a Microsoftem. Do projektu se
devším činnost že- již nyní zapojily giganti na českém trhu jako
lezničního modelář- je Škoda auto Mladá Boleslav a.s., Jablotron
ského kroužku. Po Alarms a.s., Brano Group a.s., Tatra Kopřivtéměř 20-ti leté od- nice a.s., Saar Gummi Czech s.r.o., Isolitmlce jsme se vrátili -Bravo s.r.o. a další. Jako první na světě jsme
k výrobě masivních dokázali s pomocí mobilní aplikace ovlákovových
modelů dat elektronického robota pod operačním
vláčků, které jsou systémem Microsoft Windows. Za již zredodávány v základ- alizované projekty jsme obdrželi ocenění:
ním královském mě- ,,Inovace roku 2012“, ,,Inovace roku 2013“,
,,Vizionář roku 2013“ za podporu technicřítku 1 : 45.
Z Merkuru lze sestavit téměř vše, na co si člověk vzpomene
Rok 2015 byl kého vzdělání v České republice.
Petr Jenka
rozvoj) v technické vzdělanosti, konkuren- na Mezinárodním strojírenském veletrhu
MERKUR EDUCATION
ceschopnosti i růstu ekonomiky. Dopady v Brně dne 29. 9. 2014 vyhlášen MŠMT (Minedostatečného technického vzdělání a počtu absolventů technických škol způsobují
propad do příjmu státního rozpočtu. Podle
odhadu dle metodiky OECD je to až 160 miliard ročně, to je více než plánovaný roční
deficit. Proto výrobce tradiční české stavebnice Merkur s téměř 95-ti letou tradicí,
vytvořil nově ucelený a propracovaný vzdělávací systém MERKUR EDUCATION, který
slouží k podpoře technických předmětů
pomocí výukových a modelových pomůcek
na základních a středních školách i na univerzitách. Naším cílem je pomocí duálního
vzdělání, tvořivou a názornou výukou pozvednout technickou gramotnost mládeže
na úroveň, kde budeme schopni konkurovat
vyspělým zemím. Nápad, se kterým přicházíme, se drží hesla: „co si vyzkouším, tomu
rozumím“, se bezprostředně týká záživného
pojetí vyučování všech technicky orientovaných předmětů. Naše produkty jsou vyráběny tak, aby zaujali pro svoji jednoduchost,
kvalitu a využití při hravé a názorné formě
výuky. Nabízíme vybavení především pro
výuku fyziky, a to od klasických výukových
stavebnic přes elektroniku, mechaniku, sta- Merkur se dostal až do daleké Asie díky neziskové organizaci Brontosauři v Himalájích
V současné době se neustále prohlubuje krize v technickém vzdělání mládeže.
Firmy se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných technických absolventů. Bohužel
bez odborníků nelze očekávat výsledky
v inovacích, ve výzkumu ani vědě. Česká republika se propadá podle hodnocení OECD
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a

Zlaté pravidlo

Jeden ze způsobů, jak snášet negativní vlastnosti druhých, je představit si, jaké
to musí být pro toho, kdo musí tolerovat
nás. Když jsme upřímní, zjistíme, že jsme
plní nedobrých vlastností, jako je pýcha,
žádostivost, lakota, lenost, sobectví atd.
Když mohou ostatní snášet mé nedostatky,
proč bych já nemohl strpět ty jejich? Jedno
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bengálské přísloví říká, jak sítko poukazuje
na díru v jehle… Takže pamatujte na to, že
nejen vy musíte tolerovat druhé, i oni musí
tolerovat vás!
Citlivý člověk se předtím, než někomu
ublíží, nejdřív zamyslí, jestli by se mu líbilo,
kdyby se k němu někdo choval podobně. Je
tedy dobré rozšířit hranice našeho soucitu i

na jiné bytosti, nejen na lidi – zvířata a rostliny také jedí, spí, rozmnožují se, cítí bolest
a krvácí – tak jako lidé. Ti, co způsobují zbytečné utrpení jiným, ať už lidem nebo jiným
živým bytostem, jsou krutí a krutý člověk
nikdy nemůže nalézt klid mysli.
Text od Danavír Gósvámi
Markéta Jandová

NOVINKY FILATELIE
UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
kreslířským a malířským projevem, pro
nějž Dalí nacházel inspiraci v pracích starých renesančních mistrů. Své nejznámější dílo, Persistenci paměti, dokončil roku
1931. Celkem Dalí za svou kariéru namaloval více než 1 500 obrazů. Vedle toho také
ilustroval knihy, navrhoval divadelní scény
a kostýmy, vytvořil celou řadu kreseb a desítky plastik a věnoval se různým dalším
projektům. Umělecký repertoár Salvadora
Dalího zahrnoval i film, fotografii a architekturu.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v
barvě černé kombinovaný plnobarevným
ofsetem

SALVADOR DALÍ (1904 – 1989):
LEDA ATOMICA, 1949; Dalího divadlo
a muzeum Figueres.

Námět známky: Salvador Felip Jacint Dalí
i Domènech se narodil 11. května 1904 ve
Španělsku a zemřel 23. ledna 1989 tamtéž.
Byl to významný katalánský malíř, který se
proslavil svými surrealistickými díly. Dalího
díla jsou proslulá překvapující kombinací
bizarních snových obrazů s prvotřídním

VLASTNÍ ZNÁMKA KRUHOVÁ
„A“ - VZOR - JÁRA CIMRMAN
VLASTNÍ ZNÁMKA KRUHOVÁ
„Z“ - VZOR - JÁRA CIMRMAN

Námět známky: Jedna z možných podob
Járy Cimrmana – geniálního vynálezce kruhové známky. Známka vyšla na tiskovém listu, na kterém je 25 stejných obrazů známek
různě natočených.
Známka je vydána s nominální hodnotou A – tuzemsko a Z – zámoří.
Způsob tisku: plnobarevný ofset, tisk: PTC
Praha a.s.

Po čem touží Česká Miss
Místo: Pardubice, Afi palác,
konec listopadu 2014.
Akce: 		 Regionální casting České Miss.
Venku fouká studený vítr a rtuť na teploměrech se nakonec rozklepe na pár stupních nad nulou. Lidé venku po chodnících a
na přechodech chodí v zimních kabátech,
čepicích, objevují se rukavice a pára od úst
vytváří prostor pro dopsání textu v komiksových bublinách.
Dveře se automaticky otevírají a do vyhřátého prostoru Paláce vletí zima zvenčí.
V aule stojí už připravené kulisy s nápisem
Česká Miss 2015, lidé u nich ovšem většinou
ani nepřibrzdí – prostě si při chůzi přečtou
ta dvě slova a letopočet a pokračují dál. Místo mezi kulisami je prázdné, zatím se neděje
nic, co by kohokoliv mohlo zaujmout.
V kavárně ve druhém patře je prázdno,
ospalý vzduch topení se líně převaluje nad
opuštěnými stolky. Při pohledu dolů zjišťuju, že se něco začíná dít. Objevují se první vizážisté a na židle usedají první porotci, aby
i oni byli krásní a moc se neleskli ve videozáznamech, které nejspíš skončí v nějakém
archivu zapadané prachem. Ač od polistopadové euforie volby královny krásy zájem
o soutěž Miss upadá, stále má sledovanost,
stále se tváří jako smysluplná společenská
akce (kdysi jsem četl, že v mnoha státech
přenášejí soutěže Miss už jen regionální

TV – čeká podobná budoucnost i Českou
Miss?) Rozhlédl jsem se kolem sebe a hledal soutěžící – nevím, jak jsem si představoval, že je poznám a taky možná proto jsem
je nikde neviděl. Jejich absenci vysvětlila až
jedna žena, která se vracela od záchodků a
říkala svému manželovi, že „Missky obsadily všechny zrcadla na záchodě“. Lidi v doslechu se usmáli.
Aniž bych celé akci věnoval pozornost,
byl jsem za chvíli s její realitou konfrontován. Pil jsem café latté v kavárně a z prostoru o dvě patra níž se začal ozývat zpěv. Díky
podivné akustice to o deset metrů výš znělo
jako hodně nepovedený pokus o karaoke.
Kavárna, která se mezitím docela zaplnila, ožila a většina lidí došla k zábradlí, aby
se aspoň z výšky svého nadhledu podívali
dolů, co že se to tam děje. Zpěvák předváděl pohybovou kreaci ne nepodobnou mystickému záchvatu šamana, komunikujícího
s vyššími silami. Vracel jsem se ke svému
nedopitému latté a napadlo mě, že jsem
vděčný za fakt, že mě komerční pop kultura
míjí. A přesto jsem nelitoval námahy, abych
se zvedl od stolku a šel se na ni podívat. Žijeme v mnohém rozporu, řekl jsem si ještě
a sedl si. Celý zbytek pobytu v kavárně mě
doprovázely trhaný a nesrozumitelný slova,
který donesly zvukové vlny až ke mně.
Pak jsem sestupoval dolů a schodiště

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

ústilo přímo za kulisami České Miss a já
měl možnost vidět soutěžící dívky čekající nervózně na svou hvězdnou minutu.
Stály v plavkách v prostoru naprosté absence vlastní komunikace. Žádná z nich
nepromluvila ani sama k sobě, natož k jiné
adeptce královny krásy. A pokaždé, když se
otevřely dveře, proletěl kolem nich ledový
vzduch zvenčí. Rembrandt van Rijn by zešedivěl z jejich téměř anorektických postav.
Na kůži měly skvrny ze zimy v obrazcích ne
nepodobných Rorschachově testu. Při pohledu na ně jsem si zapnul bundu ke krku
a vyšel ven, abych dovnitř postil další dávku
chladu.
Nevím, po čem touží Česká Miss. Ale
s pravděpodobností hraničící s jistotou
mohu říct, že v tu chvíli toužily všechny bez
výjimky po teple, které nemusí být podmíněno exotikou Karibského moře nebo
Egypta. Přesto v plavkách s profesionálním
úsměvem vstupovaly před porotu, aby se
ujistily o své kráse, aby si zvýšily naději na
to, že pro rok 2015 budou tou nejkrásnější
královnou krásy České republiky. A mohly se následně ucházet i o titul Miss World
(tedy světa), Miss Earth (planety Země)
nebo dokonce Miss Universe (celého Vesmíru!) A to už určitě za těch pár prochladlých
desítek minut v Pardubicích stojí.
Pavel Frydrych
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Krátký pohled do minulosti

Náš kraj je bohatý svou historií, má nádhernou přírodu, má i mnoho cenných kulturních památek. To vše je hojně zaznamenáno v knihách, fotografiích, filmech.
Čeho je podle mého názoru málo, je svědectví o životě lidí v minulosti.
Teprve nedávno jsem dostal od sestřenice do ruky ručně psané vzpomínky našeho dědy na jeho dětství. Velice autenticky
zde popisuje svůj život, co si pamatuje od
útlého věku, narodil se roku 1885, do 21
roků, kdy byl odveden na vojnu.
Vzpomíná na školu, jak se muselo pracovat, na všelijaké taškařice, jak se jedlo (na
př. babička pekla chleba nadívaný jablky),
ale vzpomíná také, jak se na česko-pruské
hranici pašovalo, i na kuriózní příhody s tím
spojené.
Děda se narodil a žil v Machově. Ve
vzpomínkách uvádí řadu jmen lidí, jejichž
někteří potomci zřejmě v Machově ještě žijí.
Jen namátkou některé uvádím. Flouskovi na
Končinách, Šrůtkovi (u nich dědova rodina
bydlela v čp. 28), Ducháčovi, Kociánovi, Plných, Kolískovi, Schirlovi, Štilerovi, Šilprtovi, Sauer, Smrček, Exner, Cír a další. Někdy
popisuje i příbuzenské vztahy mezi nimi a
jejich osudy.
Kuriózní se zdá třeba to, jak se při různých příležitostech scházeli společně finančníci z obou stran hranice i s pašeráky,
popili, pobavili se. Pohyb přes hranici byl v
podstatě volný. Za zamyšlení stojí i porovnání takových vztahů, celkové atmosféry s
tím co se dělo v tzv. pruském pohraničí v r.

1945. Ale to je historie jiná a jistě ještě existují pamětníci těch událostí.
Dovolím si převyprávět z dědových
vzpomínek jednu příhodu. Týká se na Policku známé postavy p. Sigismunda Boušky.
Zde musím trochu odbočit. Na Machovsku bylo běžné, že rodiny byly, co se týče
náboženství, často rozdělené, a nedělalo to
potíže. Lidé byli různého vyznání. Na příslušníky katolické víry a na evangelíky. Tak
bylo také v dědově rodině. Babička a matka
by evangeličky. Přestože v Machově měli
evangelíci modlitebnu, do kostela chodili
asi tak jednou za měsíc do Hronova. Dědu
brávala někdy matka sebou.
V Machově a v Nízké Srbské učil povinný předmět náboženství S. Bouška, tehdy mladý kaplan, člen řádu benediktýnů v
Broumově. Jednou v dědově třídě zjišťoval,
proč někteří žáci nebyli v neděli v kostele.
Děda, asi jedenáctiletý mu po pravdě řekl,
že byl s matkou v Hronově v kostele evangelickém. Kaplana odpověď rozčílila natolik,
že chytil dědu za límec, praštil s ním na zem
pod katedru, a ještě do něho kopl. Důkazem
byla podlitina na kyčli.
Ostatní děti to vyděsilo, ve třídě nastal
hluk. Řídící učitel Kolísko (mimochodem
dědův strýc) to slyšel, dědu poslal domů a
situaci nějak zklidnil. Dědův otec se však se
smířit nechtěl, a řekl, že se s kaplanem vyrovná. Byl takový, že sliby plnil. Počkal si s
holí na kaplana, který šel důstojně po silnici
do Nízké Srbské učit a uštědřil mu dost ran
holí a řekl: „já tě ty černý brouku naučím

vychovávat děti. Teď si můžeš jít stěžovat.“
Kaplan se musel vrátit na faru, už prý nešel
tak důstojně, ale nepostěžoval si a otec byl
také spokojen.
Tato příhoda je ale zajímavá i pokračováním.
Děda píše, že byl potom nejlepším žákem u kaplana ve třídě, že mu svěřoval i
ministrování v kostele, a jaký ve skutečnosti p. Bouška byl, to že nechává posoudit pamětníky. Děda píše, že měl Bouška i dobré
vlastností, byl literátem, překládal ze zapomenutých jazyků, apod.
Po létech, jak děda uvádí, když jel o dovolené na kole (!) přes Rtyni v Podkrkonoší
p. Boušku navštívil. On tam dožíval poslední
léta života. Rád prý dědu viděl, stěžoval si
na zrak, že už nemůže psát, rád kouřil dlouhou dýmku a nohy mu zahříval bílý bernardýn.
Doufám, že laskavý čtenář těchto řádků
bude se mnou souhlasit, že by byla velká
škoda nechat zapadnout každou takovouto
vzpomínku.
Doslov: Děda zemřel r. 1967 ve věku 82
let. V první sv. válce byl raněn, ač vyučen
řezníkem, řemeslo nedělal, jako odškodnění za zranění byl zaměstnán na poště ve Velkém Dřevíči a od roku 1936 v Polici n. Met.
Byl členem spolku Budislav, hrál i divadlo
(Paní marjánka matka pluku). Jeho zápis je
datován rokem 1964 a má 51 stran ručně
psaného textu.
Ing. L. Palata

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba vánoční a liturgické mezidobí
Vstoupili jsme do prvního měsíce nového občanského roku. Přesto, že by měla
kralovat paní Zima, počasí tomu příliš nenasvědčuje. Zvykáme si na jiný průběh. Vánoční svátky jsou téměř za námi, a tak Bohu
díky za ně. V Božím plánu bylo a stále je,
naplnit naše srdce pravou radostí, být nám
nablízku a ujistit nás o své lásce. Kéž se mu
to daří. Ať Vánoce zní v našich srdcích po
celý rok. Je za námi také rok 2014 a před
námi je rok nový, 15. ve třetím tisíciletí. Kráčejme v něm s důvěrou v Boží pomoc a vedení, abychom nezbloudili a zvládali i další
těžkosti, do kterých se cestou dostaneme.
Buďme vděční a žasněme nad každodenním
zázrakem života. Ve čtvrtek 1. ledna jsme
prožili Slavnost Matky Boží, Panny Marie a
zakončili oktáv Narození Páně. V neděli 4.
ledna nás čeká přeložená Slavnost Zjevení
Páně, lidově Tří Králů, se svěcením vody, kadidla a křídy. Se Třemi králi se budeme moci
setkat 9. - 11. ledna, při Tříkrálové sbírce.
Prosíme o Vaši štědrost. Tak ať Kristus žehná v roce 2015 Vašim příbytkům (Ch[K]
ristos+ Mansionem+Benedicat+2015). V
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neděli 11. ledna, Svátkem Křtu Páně, se
rozloučíme s dobou vánoční. Vstoupíme do
krátkého období mezidobí, které potrvá do
18. února, kdy Popeleční středou vstoupíme
do doby postní. V lednu ještě prožijeme několik svátků významných církevních světců
a na počátku února si připomeneme Svátek
uvedení Páně do chrámu. Ještě připomínáme, že týden od 18. - 25. ledna je vyhlášen
jako týden modliteb za jednotu křesťanů.

Vánoční betlém s jesličkami

v polickém farním kostele bude vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu
(do Hromnic), letos přeloženého na neděli
1. února. Prohlédnout si ho můžete v době
bohoslužeb nebo individuálně, po domluvě
s polickým knězem P. Marianem Lewickim.

Bohoslužby v polickém farním kostele budou podle obvyklého pořadu:





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

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna 4. ledna

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE, Světový den modliteb
za mír
(neděle) - přeložená Slavnost
Zjevení Páně - Tří králů

11. ledna - Svátek Křtu Páně

17. ledna - Památka sv. Antonína Poustev
níka, zvaného opat

18. - 25. ledna - Týden modliteb za jednotu
křesťanů
18. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus B

24. ledna - Památka sv. Františka Saleské
ho, biskupa a učitele církve
25. ledna - 3. neděle v mezidobí

24. ledna - Památka sv. Tomáše Akvinské
ho, kněze a učitele církve

31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze,
zakladatele Řádu Salesiánů

1. února (neděle) - přeložený Svátek Uvede
ní Páně do chrámu - Hromnice

8. února -

5. neděle v mezidobí

V sobotu dne 24. ledna 2015
se v Pellyho domech koná
již tradiční
FARNÍ CHARITATIVNÍ PLES
Začátek ve 20.00 hod.,
k tanci zahraje skupina
EMA z Machova.
S cílem prohloubit víru a
osobní
vztah
k vzácnému pokrmu - eucharistii, ustanovenému Ježíšem Kristem jako
„smlouvu novou a věčnou“, naplánovala česká
katolická církev na rok 2015 Národní eucharistický kongres (NEK). Pro jeho zdárný
průběh a proto, aby přinesl dobré plody pro
každodenní život, bude probíhat průběžná
příprava na úrovni diecézí a jednotlivých
farností. Přípravná skupina NEK 2015 proto
připravila pro práci ve farnostech na období
leden - červen 2015 následující témata:
 Eucharistie a jednota - leden (materiály
připraví Diecéze plzeňská)
 Eucharistie a společenství - únor
(materiály připraví Arcidiecéze pražská)

 Eucharistie a solidarita - březen
(materiály připraví Diecéze ostravskoopavská)
 Eucharistie a evangelizace duben (materiály připraví Diecéze
královéhradecká)
 Eucharistie a Maria - květen (materiály
připraví Diecéze českobudějovická)
 Obnovení slavení Eucharistie červen (materiály připraví Arcidiecéze
olomoucká).
Završením NEK 2015 bude společné
setkáni při slaveni mše svaté dne 17. října 2015 v Brně na Zelném trhu, na které
jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni i věřící celé naši země. Pro tento hlavní den NEK
2015 bude také připraven v centru Brna bohatý doprovodný program. Další informace
je možné získat na webových stránkách
www.nek2015.cz. Zde je také ke stažení brožura, jako pomůcka pro přípravu konkrétních
pastoračních aktivit. Posloužit může také těm,
kdo pro různé překážky se těchto aktivit nemohou zúčastnit a nemohou mít na tomto podíl jinak než na dálku, skrze osobni modlitbu.
Motto NEK 2015 je Eucharistie - Smlouva
nová a věčná.
NEK 2015 bude předstupněm 51. Mezinárodního eucharistického kongresu, který se
uskutečni v lednu 2016 na Filipínách.

Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

AKCE NA LEDEN

středa 7. ledna

BĚŽKOVÉ STŘEDY*
Police nad Metují – Nebíčko
Start: od 16:00
Pořadatel: TJ SPARTAK –
lyžařský oddíl, ski.polickej.net










středa 14. ledna

BĚŽKOVÉ STŘEDY*
Machov v Dolečku
Čas: od 16:00
Pořadatel: BKL Machov
www.bklmachov.eu










pátek 16. ledna – sobota 17. ledna

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
Turnaj ve florbale, Tělocvična ZŠ,
Pořadatel: SSK PEDRO
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
    
sobota 17. ledna

NOVOROČNÍ OPEN 2015
Sokolovna - horolezecká stěna
Prezentace: od 8.30
Začátek: od 10:00
Pořadatel: Horolezecký klub Ostaš
www.hkostas.cz

středa 21. ledna

BĚŽKOVÉ STŘEDY *
Teplice n/Met – za školou
Začátek: od 16:00
Pořadatel: Redpoint team
www.redpointteam.cz










středa 28. ledna

BĚŽKOVÉ STŘEDY *
Adršpach - parkoviště
Začátek: od 16:00
Pořadatel: Redpoint team
www.redpointteam.cz








yy Městská policie zabezpečovala konání
rozsvěcení vánočního stromu a všech
Vánočních trhů, bohužel ten poslední
již bez přítomnosti ikony všech těchto
akcí konaných v našem městě… pana
Pavla Kubína. Spolupracovali jsme s ním
a „jeho stánkaři“ celou dobu. Tak snad
„i tam“ rozbalil svůj stánek na dobrým
placu. Pane Kubíne děkujeme !
yy Krátkou přednáškou jsme zahájili vánoční setkání Senior klubu Ostaš. Pohovořili jsme o roli seniorů v silniční
dopravě a to jak v úloze řidičů, cyklistů
a také té nejčastější …tedy chodců. Na
závěr milého setkání jsme skoro všem
rozdali reflexní pásky pro chodce, které jsme získali od koordinátora Besipu,
pana Petra Hoška.
yy Plastový kolega Pepa jistí bezpečnost silničního provozu u hřbitova..
yy Řešili jsme několik stížností na lokální topeniště. Stále jsou lidé, kteří pálí
v kotlích a kamínkách vše…zákon nám
neumožňuje širší pole působnosti..ale
využíváme to, co máme.
yy Kontrolovali jsme opět podezřelé osoby,
které se ve městě pohybovaly za účelem
nabídky jednoznačně toho nejlepšího a
nejlevnějšího. Tentokrát jsme je zastihli
na samém počátku jejich působení.
yy Do základní umělecké školy přišel na
návštěvu mladý muž pod vlivem psychotropních látek. Oči navrch hlavy a z úst
se mu linuly jen hlouposti. Přivolali jsme
mu záchrannou službu a nechali jej odvézt do nemocnice. Štěstí jen, že v době
zásahu posádky RZS u nás v Polici nedošlo nikde k události, kde by byla přítomnost zdravotníků potřebnější.
yy V útulku jsou stále dva pejsci. Děkujeme všem těm, kteří si na ně vzpomněli
v době Vánoc a přinesli k nám pro ně
něco dobrého.
Nový rok 2015 je již několik dnů na světě a my Vám přejeme, aby Vám byl nakloněn
a každý den v něm Vám přinesl jen klid a,
pohodu.



pátek 30. ledna – neděle 1. února

BULDOK CUP 2015
Turnaj ve florbale, Tělocvična ZŠ
Pořadatel: FBC BULDOCI
www.fbcbuldoci.cz










* Závod se běží pouze za příznivých
klimatických podmínek. Jako náhradní
termíny jsou vypsány dny 11.2. a 18.2.
2015.










Více nanwww.sportvpolici.cz
Martin Balák

V rámci prevence kriminality jsme nechali zhotovit samolepky na Vaše domy,
schránky, dveře.
Samolepky pro všechny z Vás, kteří máte zájem, jsou zdarma k vyzvednutí
v kanceláři MP.
ved. strážník Petr Zima
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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:

− 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:
3. ročník večerního promítání na Ostaši
Pátek 9. 1. 2015 promítá od 19 hod.
paní Žídková – Polynésie
Pátek 16. 1. 2015 promítá od 19 hod.
RNDr. Petr Rybář – Sumatra
Pátek 23. 1. promítá od 19 hod.
Ctibor Košťál – Bude na co koukat
Sobota 24. 1. 2015 od 19 hod. - hraje hudba SPLAV
Víkend 30. 1. – 1. 2. 2015
TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY

− 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

PRODÁM,

PRONAJMU

na sídlišti v Polici nad Metují
nová plastová okna, plovoucí
podlahy, vyzděné bytové jádro.
Dům po celkové rekonstrukci.

prodejnu cca 30 m2

nebo vyměním byt 4+1

v centru Police nad Metují

Kontakt: 606 337 334

Tel.: 736 480 070

KOUPÍM

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE,
ZPRACOVÁNÍ MEZD,
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95
Tel.: 737178406
Email:
stanislava.holeckova@seznam.cz

STAVEBNÍ PARCELU
NEBO RODINNÝ DŮM
V POLICI NAD METUJÍ.

TEL. 608 144 133
602 177 753
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Datum:
25. 11. 2014
v 15.00 hod.

Datum:
27. 11. 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

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

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 •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují
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OPRAVA OHRADNÍ ZDI - HŘBITOV, KLÁŠTER
Akce z Programu regenerace MPZ na rok 2014
Město Police nad Metují obdrželo v roce
2014 dotaci ze státního rozpočtu ve výši
112 000,- Kč z Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a městských
památkových zón, na opravu horní části
ohradní hřbitovní zdi. Obnovu provedla na

základě výběrového řízení firma VPS, Vše
pro stavby s.r.o Náchod, pod dohledem Národního památkového ústavu, Územního
pracoviště v Josefově. Jednalo
se o horní část kamenné ohradní hřbitovní zdi s velmi různorodou skladbou. Rozpadlé, chybějící části zdi byly vyskládány
do původního stavu, doplněny
pískovcovými kameny, kousky
pálených cihel a krycími deskami. Celá zeď byla vyspárována
a zpevněna původním historickým vápenným pojivem. Jsme
rádi, že se podařilo stylově a
v dobré kvalitě opravit další
část tohoto stavebního prvku,
který dotváří sídelní historické
jádro našeho města.

Ing. Pavel Scholz,
investiční technik
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