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Tělocvična základní školy byla slavnostně otevřena v roce 1982. Od té doby malá a
velká tělocvična slouží škole, spolkům i veřejnosti po sedm dní v týdnu. V letošním
roce se zde instalovalo nové osvětlení.
Ida Jenková
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Vám přeji Šťastné, veselé a hlavně klidné Vánoce v kruhu
Vašich rodin, či v kruhu Vašich blízkých!
Jiří Škop, místostarosta

Rok 2012 končí
Co přinesl?
Každodenní práci pro dobrý život nás všech.
Úmyslně píšu dobrý. Kariéristi mě nepochválí.
Nepochválí mě ani… Vlastně vůbec nejde o pochvalu. Jde o rozumnou a smysluplnou podporu
a spolupráci. Děkuji všem, kteří věří v naše dobré úmysly a snažení.
Rok 2013 je za dveřmi.
Co přinese?
Opět každodenní práci pro dobrý život nás
všech.
Víc Vám slíbit nemohu, ani nechci.
S úctou Ida Jenková

Vánoční čas
Je to jen pár dní, které uplynuly od začátku adventu. Je
otázkou, nakolik se nám start předvánočního času povedl, a
nakolik se minul s očekáváním. Rovněž je sporné, zda jsme
se svátečním osvětlením města – jak se dnes s oblibou používá – in nebo již poněkud out. V tomto směru si osobně
myslím, že zakoupení nového osvětlení na vánoční strom,
bylo krokem správným směrem. Ovšem, pokud bude naším
zájmem pomocí pouličního osvětlení a osvětlení vánočního
stromu navozovat pohodovou vánoční atmosféru, bude
třeba pro příští rok (roky) investovat tímto směrem určité
prostředky. Pravda, někomu možná připadne investice
vydaná za tímto účelem jako neefektivní, ale na druhou
stranu může hezká a vkusná (!), popřípadě odborně navržená, výzdoba pomoci nejen k příjemnější vánoční náladě v
ulicích, ale i k samotné propagaci města. Uvidíme… Jak je
tomu v případě řady jiných problémů, co člověk – to názor,
přesto věřím, že pro výše zmíněnou investici a nejdeme
v budoucnu nejen pochopení, ale i dostatečnou podporu
v orgánech města. Nicméně, o tom jsem vlastně nechtěl
psát…
Chtěl jsem Vám – vážení občané – popřát pokud možno
klidný adventní čas, který nám umožní uvědomit si, že
Vánoce nejsou a nemají být materialistickým svátkem,
jehož hlavním účelem je zvítězit v závodech jménem nakupování, či že snad jsou soutěží v pečení desítek druhů cukroví, vaření, nebo zvládání úklidu, ale právě naopak, že
jsou SVÁTKEM, ve kterém bychom si měli uvědomit, pravý
význam slov jakými jsou soužití, pospolitost, radost, štěstí,
pokora, jakož i to, že i Ježíš Kristus přišel na svět nahý, a
nebýt té roušky, kterou mu malují, tak stejně tak i ze
světa odešel, a že stejné je to s námi. S několika slovy,
která jsem si s laskavým dovolením vypůjčil od Karla Kryla,
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Městský úřad v Polici nad Metují
mezi svátky uzavřen
Oznamujeme, že polický městský úřad bude
z organizačních důvodů ve čtvrtek 27. 12.,v pátek 28.12.,
a v pondělí 31. 12. 2012 pro veřejnost uzavřen. Rádi Vás
znovu přivítáme ve středu 2. 1. 2013.
V naléhavých případech bude možné požádat o převzetí
písemnosti zazvoněním na zvonek umístěný na vstupních
dveřích radnice nebo požádat o převzetí telefonicky na tel.
číslech 491 509 991,491 509 994 nebo 728 509 303.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Oznámení o době a místu konání volby
prezidenta České republiky
Starostka města Police nad Metují podle § 14 zákona č.
275/ 2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů oznamuje, že hlasování ve volbě prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek 11. ledna 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 12. ledna 2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání volby prezidenta České republiky:
v okrsku č. 1 - je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108 pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Na Sibiři,
Ostašská, Slunečná, Horní, Smetanova, Malá Ledhuje,
K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského náměstí,
v okrsku č. 2 - je místnost pro hlasování ve školní jídelně
při základní škole, Na Babí 190 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická,
V Rokli, Žďárská Malý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U
Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad Pekárnou, Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle,
Hvězdecká, Zahradní, Žděřina,
v okrsku č. 3 - je místnost pro hlasování v domě
s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259 pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídlišti,
Fučíkova, Jiráskova, Gagarinova,
v okrsku č. 4 - je místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81 pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu v ulicích: Dvořákova, Dukelská, Mírová,
Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti,
Ochoz, Bělská, U Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny, Brandejsova, Wihanova,
v okrsku č. 5 - je místnost pro hlasování na MěÚ Police
nad Metují, Masarykovo náměstí 98 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopadu, Na
Letné, Husova, Tyršova, Pod Havlatkou, , Na Struze, U
Damiánky, Nádražní, Na Splachově, Radešovská, Radešov,
v okrsku č. 6 - je místnost pro hlasování v budově bývalé
školy, Pěkov 60 pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č. 7 - je místnost pro hlasování v klubovně –
Hlavňov 16 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého
pobytu v katastrálním území Hlavňov.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem)
Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Ida Jenková, starostka

Změny ve vydávání Polického
měsíčníku
Vážení čtenáři, přispívatelé a prodejci Polického měsíčníku,
po téměř 13 letech, kdy Polický měsíčník vychází
v současné podobě, a je vydáván ve spolupráci s polickou
tiskárnou pana Matěny, přistupujeme ke změně. K tomuto
rozhodnutí nás přimělo jak zaostávání v kvalitě, především
v tisku fotografií, tak rostoucí úroveň zpravodajů okolních
měst. Usoudili jsme, že nastal čas pokročit kupředu, proto
jsme vyhlásili výběrové řízení na tisk Polického měsíčníku,
ve kterém zvítězila firma Tiskárny B.N.B., spol. s r.o. Velké
Poříčí. Jejich nabídka by měla zaručit při nižší ceně zvýšení
kvality tisku, včetně celobarevné obálky.
Zároveň se změnou tiskárny bychom rádi zlepšili grafiku
uvnitř čísla a pozměnili termín vydávání měsíčníku tak, aby
číslo s názvem příslušného měsíce bylo na pultech již v jeho
první pracovní den a ne jako dosud až v druhé dekádě.
K provedení této změny potřebujeme podporu Vás všech,
kteří do Polického měsíčníku přispíváte, a kteří jej nabízíte.
Samozřejmě i shovívavost Vás, čtenářů.
Co to tedy bude pro Vás znamenat. Jelikož každý začátek bývá těžký, plánujeme vydání prvního nového čísla až
1. února 2013, bude se tedy jednat o číslo únorové. Lednové číslo, které po řadu let vycházelo v polovině měsíce, v roce 2013 vydáno nebude! Termín uzávěrky pro
zasílání příspěvků do tohoto únorového čísla bude úterý
22.1.2013 15 hodin. Termíny uzávěrek jednotlivých čísel
v průběhu roku budou vždy 9 dnů před koncem každého
předcházejícího měsíce.
Doufáme, že uvedené změny našemu městskému periodiku prospějí.
Jelikož kvalitu městského zpravodaje není možné hodnotit jen podle grafické stránky, ale především podle obsahu, obracíme se na Vás, čtenáře. Každý z Vás je potencionálním přispívatelem. Každý z Vás čas od času zažívá něco
zajímavého. Neotálejte, pište, fotografujte, e-mailujte na
adresu redakce meu@meu-police.cz. Jen bychom Vás prosili
o dodržování termínů uzávěrek a ve Vašich příspěvcích o
slušnost, stručnost a vyvarování se plagiátů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat tiskárně pana Matěny
a všem jeho zaměstnancům za mnohaletou spolupráci při
tisku Polického měsíčníku, která jak doufáme, bude
v jiných směrech dále pokračovat i přesto, že konkurence
v tomto případě zvítězila.
Ida Jenková, Pavel Pohner

Oprava povrchu místní
komunikace ulice Pod Klůčkem

vodovodních přípojek, rekonstrukci elektro a veřejného
osvětlení už nebyla vozovka ani chodníky uvedena do původního stavu. Nerovný povrch ani únosnost chodníků nevyhovovaly předpisům, víc než polovina dlaždic byla popraskaná pojížděním aut.
Počáteční zpoždění se zahájením stavby bylo způsobené
tím, že zhotovitel, který vyhrál výběrové řízení (firma
STAVIBET)
nakonec
odmítl
podepsat
smlouvu
a
z kapacitních důvodů ze soutěže odstoupil. Díky tomuto
nesolidnímu jednání byla realizace díla dočasně ohrožena,
ale firma STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec Králové,
která se umístila na druhém místě, nám vyšla vstříc, a
přislíbila (pokud to umožní počasí) akci realizovat ještě
v letošním roce.
Oprava ulice obsahovala následující kroky:
- frézování stávající vozovky v celé šířce a předpokládaných tloušťkách s odvozem frézingu na deponii
města (do TS) k dalšímu použití
- výměnu uličních vpustí s napojením na stávající přípojky ve stávajících místech
- bourání obrubníků na straně vpustí (pravá strana) vč.
odstranění dlažby a nedostatečných podkladů chodníků, odvoz na deponii
- přípravu pláně pravého chodníku a pokládku obrubníků, vodícího proužku (krajníku) vč. zámkové dlažby
- stejný postup s bouráním, přípravou a dlážděním levého chodníku (jen bez krajníku)
- přípravu vodorovné pracovní spáry - plochy po odfrézování: výspravu poškozené spodní konstrukce vozovky (plombování lokálních míst a rýh), očištění
podkladů, spojovací postřik, osazení všech znaků
inž. sítí do výše nového krytu vozovky
- pokládku dvouvrstvého asf. koberce – vyrovnávací a
zesílené obrusné vrstvy.

Jednalo se o výměnu krytu vozovky bez zásahu do spodní
stavby a do podloží pod vozovkou. V podélném směru byly
bohužel minimální sklony okolo 0,5%, a proto byl navržen
podél pravé obruby ještě krajník (vodící proužek) pro přesnější pokládku asfaltových vrstev. Obrubníky a dlažba
chodníku byly vyměněny kompletně, pod novou zámkovou
dlažbu bylo nutné vzhledem k třetinové únosnosti podloží
prověřené zkouškou umístit betonovou stabilizaci.

9. října letošního roku byla zahájena a do konce listopadu
ukončena již několik let plánovaná rekonstrukce povrchu
místní komunikace v ul. Pod Klůčkem. Původní stav byl
neutěšený, vozovka byla špatně odvodněna, tvořily se kaluže a občas voda stékala na soukromé pozemky. Byla „záplatována“ již od svého vzniku. Po plynofikaci a při výměně
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Nově položená vozovka (obrusná vrstva) je zesílena, lépe vyspárována a odvodněna oproti původní komunikaci.
Očekáváme i snížení hluku a prašnosti na komunikaci. Celkové náklady stavby včetně autorského a technického dozoru, který prováděl ing. Hauck Josef, jsou 2,37 mil. Kč včetně DPH.
Děkujeme obyvatelům této lokality za trpělivost při
provádění stavebních prací a doufáme, že nová komunikace
bude sloužit ke všeobecné spokojenosti.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“?
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku jsou k 6. 12. 2012 čtyři psi.

Jedná se o jednoho černého mladého psa, křížence,
který je v útulku již od
května 2012.

Zřejmě
několika
měsíční
štěňátko, pes černé barvy,
nalezen poslední zářijový
týden v ulici 17. listopadu.

ODPADOVÉ INFORMACE
Svoz odpadu v roce 2013
ZBYTKOVÝ ODPAD z popelnic

!!! Pozor opět změna !!!
Vzhledem k tomu, že se letošní změna svozu na jeden
svozový den (čtvrtek) neosvědčila, je spol. Marius Pedersen, a s. nucena opět provést změnu, a rozdělit svoz do
dvou svozových dnů. Od 1. ledna 2013 bude tedy tzv.
zbytkový odpad z popelnic svážen ve čtvrtek a v pátek,
a to takto:
čtvrtek: Dukelská, Dvořákova, Fučíkova, Gagarinova, Horní,
Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně, K Sídlišti, K Vodojemu, Ke Koupališti, Ke Strážnici, Ledhujská, Malý rynk, Mírová, Na Bělidle, Na Sibiři, Na Splachově, Na Struze, Ostašská, Pod Klůčkem, Radešovská, Slunečná, Smetanova, Soukenická, V Domkách, V Rokli, U Plovárny, U Lesovny, Wihanova, Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov
pátek: Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského náměstí,
Kostelní, Malá Ledhuje, Masarykovo nám., Na Babí, Na
Prádle, Nádražní, Pod Havlatkou, Příčná, Radimovská, Školská, Tomkova, Tyršova, U Damiánky, U Opatrovny, Zahradní, Žďárská, 17. listopadu, Pod Jasany, Na Letné
Prosíme o spolupráci při šíření této informace ve vašem
okolí. Věříme, že si na tuto změnu zvyknete. Děkujeme za
pochopení. Svozový interval zůstává zachován a svážet se
bude podle následujícího svozového plánu:
 v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje
(od jara do podzimu každý týden, v zimě 1 x za 14 dní):

Fenka křížence menšího
vzrůstu rezaté barvy,
odchycena
4.10.2012
v Pěkově.

Další fenka křížence,
bílé barvy s tmavším zabarvením okolo uší, která byla
nalezena v listopadu též
v Pěkově.

Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na internetových stránkách města www.meu-police.cz pod odkazem praktické informace - ztráty a nálezy. Nebo přímo na
stránkách
http://www.mpkpolicenadmetuji.estranky.cz/ .
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Poděkování
Děkujeme všem polickým občanům za peněžité příspěvky
na polický psí útulek. V roce 2012 jste přispěli částkou
4 346,- Kč. Do útulku bylo během roku předáno 89 kg granulí a potřebná vodítka a obojky.
R. Rubáčková
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měsíc

svozové týdny

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2., 4.,
6., 8.
10., 11., 12.,
14., 15., 16.,
18., 19., 20.,
23., 24., 25.,
27., 28., 29.,
31., 32., 33.,
36., 37., 38.,
40., 41., 42.,
44., 46., 48.,
50., 52.,

13.,
17.,
21., 22.,
26.,
30.,
34., 35.,
39.,

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

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

Vánoční strom na polickém náměstí
Strom pro letošní vánoční výzdobu polického náměstí pochází od čerpací stanice pohonných hmot spol. KM-PRONA v
Ostašské ulici. Rostl v blízkosti stavby ukazatele cen, a protože
již značně zakrýval její viditelnost, požádala výše uvedená
společnost, jako jeho vlastník, o povolení k pokácení. Město
společně s technickými službami tohoto záměru využilo a
s vlastníkem se dohodlo na použití pro vánoční strom. Technické služby zajistily jeho pokácení, transport na náměstí, usazení
a ozdobení. Tentokrát se jedná o druh smrk ztepilý (Picea
abies (L) KARST.), tedy náš původní a nejrozšířenější druh
jehličnatého stromu. V městských lesích Police n. M. je tato
dřevina zastoupena na 68% jejich plochy a tvoří 82% jejich
celkové zásoby dřevní hmoty.
Rád bych popřál celému městu, aby nám tento vánoční
strom svým pěkným vzhledem a uklidňující barvou, společně
s betlémem pod jeho korunou, zpříjemnil nadcházející adventní a vánoční čas a nasměroval nás k ústřednímu motivu Vánoc.
Gloria in excelsis Deo. Pokojný čas adventní a krásné Vánoce
přeje
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Několik slov k zimní údržbě
aneb, kde město nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost místních komunikací
V minulém čísle měsíčníku jsem otevřel otázku zimní
údržby komunikací v našem městě, přičemž jsem se zabýval
zejména aspekty překážek zimní údržby.
Zimní údržba města neprobíhá (a ani v minulosti neprobíhala) nikterak živelně, ale přesně je zajišťována podle
předem schváleného harmonogramu. Tento harmonogram
je zakotven v obecně závazném právním předpisu, kterým
je v našem případě Nařízení města Police nad Metují č.
03/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob a časové
lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic, a kterým
se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dostupné na
www.meu-police.cz). Jelikož je tento dokument předpisem, který má charakter „městského zákona“, je dobré se
s tímto dokumentem seznámit, neboť jak známo, platí
obecná zásada římského práva: Neznalost práva škodí a
nikoho neomlouvá. V daném případě je třeba mít na paměti, že zde jde neznalost zejména ke škodě toho, komu
se případně na neudržovaném chodníku stane v průběhu
zimy úraz. Jsem natolik nohama na zemi, že je mi jasné,
že se nikdo nebude pídit textu nařízení města, proto
Vám zde přináším VÝČET KOMUNIKACÍ, NA NICHŽ SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST:
Chodníky, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:
ul. Na Babí – pravý ve směru na Suchý Důl, ul. Pod Havlatkou po čp. 337, ul. Soukenická, ul. Na Sibiři – levý od centra, ul. Pod Klůčkem, ul. Jiráskova, ul. Na Bělidle,
ul. Hvězdecká, ul. Dvořákova, ul. Tomkova, ul. Zahradní,
ul. Na Prádle, ul. U Opatrovny, Malý Rynk, ul. Gagarinova,
ul. Smetanova, ul. K Drůbežárně, ul. Horní, ul. Mírová, ul.
Dukelská, ul. K Vodojemu – pravý z centra, ul. Nádražní –
levý od Pellyho domu, Malá Ledhuje, ul. Ostašská – levý
z centra, ul. K Sídlišti – levý z centra, ul. Ostašská mezi
domy, ul. Ke Strážnici, chodníky na sídlišti, ul. Wihanova.
Chodníky, u kterých se nezajišťuje posyp:
ul. Na Babí, ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, okolí Bezděkova parku, ul. Na Sibiři – pravý od centra, ul. Jiráskova – levá
strana od hřbitova, spojka ul. Nádražní – Masarykovo náměstí, ul. K Vodojemu – levý z centra, ul. Nádražní – pravý
od Pellyho domu, ul. Ostašská – pravý z centra, ul. Fučíkova, přeložka od Penny Marketu, ul. Žďárská.
Komunikace, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani
posyp:

ul. Příčná.
Komunikace, u kterých se nezajišťuje posyp:
ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, ul. Soukenická - mimo
napojení na ulicí Ke Strážnici, ul. Na Sibiří, ul. Pod Klůčkem, ul. Jiráskova, ul. Dvořákova, ul. Zahradní, ul. Na
Prádle, ul. U Opatrovny, Malý Rynk - mimo napojení na ulicí
Ke Strážnici, ul. Horní, ul. Mírová, ul. Dukelská, ul. Ke Koupališti, ul. U Damiánky, z Radešova k Zákopanici, ul.
V Domkách, ul. Malá Ledhuje, ul. Fučíkova, ul. Slunečná,
ul. Za pekárnou, parkoviště u škvárovny, ul. Wihanova,
ul. Gagarinova, ul. U Lesovny, ke Žděřině, Pěkov – Na Drahách, Hony – od domu č. p. 12 k domu č. p. 18, Hony po
hrázi rybníka, Hlavňov – Malá Strana.
Vedle tohoto dokumentu s obecnou platností (tedy
s dopadem na každého z nás) se ještě údržba města řídí
vnitřním předpisem, který je závazný toliko pro pracovníky
města, resp. pro pracovníky servisní organizace. Tento
dokument se nazývá OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. Podle tohoto plánu a na základě smluvního vztahu zajišťují zimní údržbu města Technické služby
Police nad Metují s. r. o., jakož i další smluvní dodavatelé
(zejména z řad zemědělských a stavebních firem v okolí).
Bohužel, tyto externí dodavatele využívá i soukromý sektor,
a tak ve chvíli, kdy naše kapacity nepostačují na zvládnutí
sněhové peřiny, nemáme v určitých chvílích koho povolat
„do zbraně“.
Technické služby se svojí technikou a plným nasazením
svých pracovníků snaží, aby nám sníh a led přidělával starostí co nejméně, avšak ani technika, ani lidé nejsou všemocní, a zejména v kalamitních stavech se stává, že ne
všude jsou komunikace průjezdné (a to i přesto, že Technické služby bojovaly s nadílkou celý víkend, nebo celou
noc). Za snahu a úsilí pracovníků TS jim patří náš dík a
naše uznání, neboť leckdy je situace při zimní údržbě
opravdu složitá… kdo si myslí opak, tomu nabízíme zdarma
svezení v kabině traktoru při provádění vyhrnování.
Nicméně, jsou oblasti, kde je zimní údržba prováděna
hůře nebo vůbec. Tam kde je zimní údržba prováděna hůře
se snažíme (na Vaši výzvu, nebo na základě vlastních zjištění) zajistit nápravu, přičemž v naprosté většině případů
nám zimní údržbu těchto míst ztěžuje bezohlednost některých občanů. Děkuji tedy touto cestou i všem, kteří nás
na nedostatky v zimní údržbě průběžně upozorňují…
Závěrem tohoto článku si dovolím zdůraznit, že některé
z našich komunikací neudržujeme vůbec!!! Toto se pak týká
zejména účelových komunikací a chodníků v našem vlastnictví (zejména chodníků mimo centrum města, nebo mimo
hlavní chodecké koridory). Důvodem této částečné rezignace na provádění zimní údržby je zejména finanční stránka
věci, neboť město plní řadu zákonných povinností a naplňuje řadu funkcí (opět na základě zákona), přičemž na provádění zimní údržby již zbývá v rozpočtu města jenom určitá
část finančních prostředků. Jak na jedné straně nemůže
město vložit všechny finanční prostředky pouze do investic,
a rezignovat na údržbu města jako takovou, tak na druhé
straně nemůže investovat vše do zimní údržby. Vedle toho
by k zajištění zimní údržby bylo potřeba daleko větší personální zajištění, než jakého se nám dostává. Určitou ranou
do vazu (zimní) údržby města bylo pak nedávné rozhodnutí
Ústavního soudu, kterým došlo víceméně k okamžitému
zrušení tzv. veřejné služby, což bude mít rovněž dopad do
kvality a šířky provádění zimní údržby ve městě. Bude tedy
na nás samotných, zda budeme ochotni a schopni městu
pomoci s údržbou chodníků vlastními silami. Přeci jen,
zametením chodníku nepomáháme jen nám samotným, ale i
městu a všem ostatním, kteří po chodnících chodí.
Jak jsem již uvedl v loňském roce, chodníkovou novelou zákona o pozemních komunikacích však nedošlo
k tomu, že by zákon přenesl povinnost zimní údržby
chodníků z osoby vlastníka sousední nemovitosti, na
vlastníka pozemní komunikace (chodníku) – tedy město,
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ale pouze k přenesení odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku závady ve schůdnosti chodníku.
Za město mohu říci, že bychom jistě rádi prováděli takovou zimní údržbu, která by lépe vyjadřovala pečovatelskou funkci obce o své území a o určité standardy občanů.
Ovšem, jak jsem již uvedl výše, snahy obcí o zajištění veřejných statků jsou omezené. Pokud se jako obec chceme
chovat jako dobrý hospodář, můžeme zajišťovat zimní
údržbu chodníků v našem městě jen v omezené míře, a to
de facto jen na páteřních chodnících v hlavních pěších
dopravních osách města, aby nám v rozpočtu zbyly prostředky na údržbu těchto chodníků v letních měsících, potažmo na postupném částečném vylepšování jejich povrchů.
V tomto ohledu děkuji předem všem, kteří tuto pozici
a postoj města chápou a uznávají. Jediným receptem na
řešení situace není čekání na zázrak, není to ani často užívaná argumentace o nároku na veřejný statek skrze odvádění daní, ale právě naopak je to svépomoc (běžná např.
v Německu, Rakousku, Slovinsku).
Proto se obracím na každého občana našeho města,
kterému není zimní údržba chodníků v našem městě
lhostejná (a který disponuje patřičným fyzickým fondem), aby se snažil pomoci se zimní údržbou v rámci
svých možností, například tím, že zajistí vyhrnutí sněhu
a posyp náledí před svou nemovitostí.
Řada občanů toto provádí bez ohledu na mediální nepravdy, a bez ohledu na to, že ze svých příjmů odvádí část
na daních… TĚM, KDO POMÁHAJÍ, PATŘÍ Z TĚCHTO STRÁNEK VELIKÝ DÍK!!! A zároveň prosba, ať ve své práci pro
nás všechny vytrvají dál… Snad je pochopitelné, v jaké
situaci se nachází obec při zimní údržbě, a jak hodně ceněnou je každá pomoc kohokoliv, komu není zimní stav chodníků ve městě lhostejný.
Jiří Škop, místostarosta

K překážkám zimní údržby
V souvislosti se zimní údržbou místních komunikací tradičně
vyvstane problematika dlouhodobě odstavených vozidel, která
v návaznosti na pravidelně prováděnou údržbu místních komunikací vytvářejí s přibývajícím časem a přibývajícím sněhem,
tzv. překážku zimní údržby. Snahou města bylo – zejména
prostřednictvím aktivního přístupu strážníků městské policie –
všechna problematická vozidla odstavit z ulic ještě před začátkem zimního období, což se vesměs podařilo.
Je zřejmé, že ne každý je dobrým řidičem, a že ne každý si
v zimním období troufá vyrazit na silnice. Proto si dovolím na
tyto sváteční řidiče apelovat, aby si včas (ještě před tím, než
nás zavalí sníh) rozmysleli, zda v zimě hodlají své vozidlo užívat, a pokud ne, aby na zimní období odstavili svá vozidla
z místních komunikací (případně se pokusili toto odstavení
zajistit, nejsou-li toho sami schopni). Je pravdou, že město
nedisponuje dostatkem odstavných ploch pro parkování těchto
v zimě neprovozovaných vozidel, na druhé straně nejen město
disponuje uzavřenými areály, a zimní odstavení vozu je tak
možno domluvit i s jinými soukromými subjekty.
V případech, kdy vozidla stojící na pozemních (místních)
komunikacích tvoří překážku silničního provozu, která omezuje nebo znemožňuje provádění zimní údržby pozemních
komunikací, bude tedy nyní správce komunikací (Technické
služby Police nad Metují s.r.o.) se souhlasem policie (postačí
souhlas strážníka Městské Policie) v souladu s ustanovením §
45, odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, odstraňovat vozidla z komunikací vždy na
náklady toho, kdo překážku způsobil, tedy zejména na náklady vlastníka vozidla.
K tomuto represivnímu opatření bude vždy předcházet
výzva (ústní či písemná, nebude-li vlastník vozidla zastižen),
k odstranění vozidla z komunikace s přiměřenou lhůtou
k zajištění tohoto odstranění. Pokud vlastník nebude reagovat na výzvu, potažmo, pokud neučiní pokus o právu stavu,
který svým jednáním způsobil, bude přistoupeno
k represivnímu kroku, tedy k odstranění vozidla.
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Kdo není sám schopen vozidlo přemístit (v důsledku snížené
pohybové schopnosti, či v důsledku nemoci, nebo v důsledku
nedostačujících řidičských dovedností na zimních komunikacích) bude moci požádat o spolupráci jak technické služby, tak
městskou policii, přičemž kontakty na konkrétní kontaktní
osoby budou obsaženy v písemné výzvě, jakož i v letáku, který
bude předáván při ústním projednání (výzvě).
Věřím, že pro tento náš přístup najdete pochopení, potažmo, že nás podpoříte a sami nám ohlásíte stav, kdy některá
z vozidel komplikují průjezdnost ulic, zejména při provádění
zimní údržby.
Jiří Škop, místostarosta

K odpovědnosti města za škodu
ve vztahu k úrazům na místních
komunikacích
Jak již bylo uvedeno v článku, který se zabýval otázkami
zimní údržby, současná právní úprava (po chodníkové novele)
nepřinesla do péče o chodníky v zimním období žádné novum.
Jinými slovy současná právní úprava, tím méně ta předchozí,
nepřikazuje vlastníkovi (správci) chodníku o chodník pečovat,
tedy zajišťovat jeho zimní údržbu. Zimní údržba chodníků je
tedy toliko na vůli vlastníka, přičemž většina obcí řeší úpravu
schůdnosti chodníků ve vazbě své omezené rozpočtové možnosti. Chodníková novela pouze zrušila stav, kdy za škodu
vzniklou závadou ve schůdnosti chodníku odpovídal vlastník
sousední nemovitosti, a tuto odpovědnost přenesla na vlastníka chodníku (viz § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění: „Vlastník místní
komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo
průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu
zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“).
Z uvedené citace je patrné, že odpovědnost za škodu není
absolutní, a že zejména v zimním období vstupuje do posouzení míry odpovědnosti řada proměnných. K těmto proměnným je
třeba řadit jak prováděnou zimní údržbu a průběžné odstraňování vad ve schůdnosti, tak i zveřejněné Nařízení města Police
nad Metují č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob
a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze kterého je zřejmé, které chodníky jsou v zimním období udržovány a v jakých
časech, a které nikoliv.
Na závady ve schůdnosti chodníku je tak třeba nahlížet jako na takové závady, které nemohl chodec předvídat, a tudíž
se takové závadě nemohl přizpůsobit. Příkladem takové situace
budiž zamrzlá kaluž na jinak čistém a suchém chodníku, která
může zejména v nočních hodinách pohledově splývat
s povrchem chodníku, a její existenci tak nemůže chodec předvídat. Analogicky opačně v současných mrazivých dnech je
povrch chodníku pokryt téměř kompaktně ledem, a chodec tak
tuto skutečnost může předpokládat, a může se takové situaci
přizpůsobit (obutím, doplňky proti smeknutí, atd.). Zákon
v tomto duchu dokonce přímo hovoří o tom, že i chodec (obdobně jako řidič) musí své vybavení a chůzi přizpůsobit povětrnostním podmínkám a stavu povrchu komunikace.
Z uvedeného možná vyplývá, že se jako město pokoušíme
předem vyvinit z odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé následkem úrazů způsobených pádem na ledovatých chodnících.
Tak tomu není. Předchozí řádky měly sloužit jen jako vysvětlení odpovědnostního vztahu mezi vzniklou škodou na straně
jedné (tedy úrazem a jeho následky), a náhradou na straně
druhé (tedy odškodněním), a to především s přihlédnutím
k tomu, že náhrada škody v plné výši je s ohledem na výše
uvedené de facto předem vyloučena.
Město má za účelem náhrady škod způsobených v důsledku
nepředvídatelných závad ve schůdnosti chodníku uzavřeno
pojištění, přičemž náhradu škody v konečném důsledku hradí

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

Rozpis lékařů
stomatologické služby
prosinec 2012 - leden 2013
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
15. 12. - 16. 12. Bc. J. N. Ogriščenko - dentista 491 502 425
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
22. 12. - 23. 12. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
24. 12.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
25. 12.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
26. 12.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
01. 01. 2013
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
05. 01. – 06. 01 MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
12. 01. – 13. 01. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
19. 01. – 20. 01. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
26. 01. – 27. 01. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují

491 502 525
603 479 084
491 541 654
602 333 427
491 524 334
603 479 084
603 479 084
491 541 654
602 333 427
491 543 844
491 543 398

Pravidelná kontrola vody z vrtu
Jůlinka na polickém náměstí
Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, zastoupená
jednatelem společnosti RNDr. Ivanem Korošem, předala
městu výsledky druhého (podzimního) kola pravidelné kontroly kvality vody z vrtu Jůlinka na polickém náměstí. Jarní
kolo se provádí s úplným rozborem stanovených ukazatelů,
podzimní pouze s rozborem zkráceným. Výsledky rozborů se
porovnávají s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a
četnost a rozsah její kontroly. Vzorky vody pro druhé kolo
byly odebrány v polovině října a jejich následný rozbor
provedla akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha. Výsledky rozborů ukázali, že voda z Jůlinky po stránce chemické i bakteriologické
nadále vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy.
Stále však platí, že vzhledem k dlouhodobému mírně

vyššímu obsahu dusičnanů, není tato voda vhodná pro
přípravu umělé výživy kojenců. Protokol o zkoušce č.
2012/4128 je k dispozici na městském úřadě, odboru IMŽP.
Další kontrola bude provedena na jaře 2013.
Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního kontrolního kola :
ukazatel
jednotka skutečnost limit
reakce vody
CHSK Mn
železo
dusičnany
dusitany
amonné ionty
Escherichia coli
koliform. bakterie
živé mikroorganizmy
mikroorganizmy celkem.

pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
jedinci/ml

7,5
2,4
< 0,05
40
< 0,01
< 0,05
0
0
0
0

6,5 – 9,5
3
0,20
50
0,50
0,50
0
0
0
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Usnesení rady města ze zasedání
č. 24, 25/2012 ze dne 12.11. a 26.11. 2012
RM jmenuje za členy Rady Muzea papírových modelů Police
nad Metují pana Ladislava Badalce, pana Michala Erbena, pana
Petra Friče, pana Mgr. Jana Tůmu, paní Mgr. Věru Škraňkovou,
pana Jaroslava Soumara a paní Martinu Gottwaldovou.
RM schvaluje Statut Muzea papírových modelů Police nad
Metují.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku zemního plynu pro vytápění radnice společnost ČEZ
Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, PSČ 140 53 PRAHA 4, IČ:
27232433.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku hlasových a datových mobilních telekomunikačních
služeb pro město Police nad Metují společnost Vodafone Czech
Republik a.s., Vinohradská 167, 100 00 PRAHA 10, IČ:
25788001.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar od obce Velké Petrovice ve výši 5 000,- Kč na podporu
zájezdů školních orchestrů.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 993/1 o ploše
cca 460 m2 a st.č. 356/1 o ploše cca
70 m2 v k.ú. Police nad
Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1161/1 a
1161/7 o celkové ploše cca 1500 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1048/50 o
ploše cca 200 m2 v k.ú. Police nad Metují. RM schvaluje záměr
pronájmu části pozemku p.č. 1180/2 o ploše cca 85 m 2 v k.ú.
Police nad Metují.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby „Venkovní
dešťová kanalizace - VEBA, textilní závody, a.s. - závod Police
nad Metují“ na pozemku p.č. 1017/19 v k.ú. Velká Ledhuje.
Věcné břemeno bude spočívat v:
a) právu zřídit a provozovat na pozemku stavbu přípojky dešťové kanalizace,
b) právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, údržbou, opravami a provozováním dešťové kanalizace.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2000,- Kč + DPH.
RM schvaluje navýšení nákladů na realizaci zakázky: "Příjezd u
hasičárny Pěkov“ v celkové výši 16.718 Kč s DPH a dále schvaluje provedení akce "Oprava komunikace na Žděřinu a před vstupem do ZŠ" v hodnotě 24.540,-Kč.
RM schvaluje nařízení města č. 03/2012, kterým se vymezuje
rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků
silnic a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č.
04/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují
za měsíc leden - září 2012. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh smlouvy o revolvingovém úvěru na rok 2013 na úvěr do výše limitu 9 500 000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2012, číslo smlouvy
RR/2012/116-SDH/MV/3.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 10 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 44 - 45. Souhrnné zvýšení příjmů a výdajů činí 48 015,- Kč.
RM souhlasí s vydáním kladného vyjádření pro udělení licence
pro zajišťování veřejné linkové osobní dopravy pro společnost
P-transport s. r. o., se sídlem Broumov - Velká Ves, Dvořákova
339, PSČ 550 01 na lince č. 640202 Broumov - Náchod - Hradec
Králové - Praha.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž prostřednictvím bude
stavebníkovi - panu Zdeňku Kaufmanovi, bytem trvale Pěkov č.
p. 42 - udělen souhlas k umístění a realizaci stavby fotovoltaické elektrárny (výrobny energie) na střeše rodinného domu č. p.
42, který je v jeho vlastnictví, za podmínky, že stavebník v
této smlouvě udělí předem souhlas městu k užívání pozemků
dotčených přesahem ochranného pásma stavby, které by v
návaznosti na § 47 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), bylo
možné vykonávat pouze se souhlasem vlastníka výrobny energie. Rada města zároveň pověřuje místostarostu města uzavřením této smlouvy, jakož i jejím podpisem.
RM schvaluje bezúplatný převod (darování) počítačové techniky Knihovně města Police nad Metují. Jedná se o hmotný a
nehmotný majetek: PC Leo Intellect (i. č. 453) + software
Windows XP Home (i. č. 9735) a Office Basic 2003 (i. č. 9859).
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský dar od pana Ing. Jiřího Hornycha ve výši 12 000,- Kč na
podporu koncertní a výjezdní činnosti souborů školy.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p. č. 874/8 o
výměře 52 m2 v k. ú. Radešov nad Metují manželům Janovi a
Mileně Pohlovým. Kupní cena je stanovena 30,- Kč/m2, celkovou kupní cenu ve výši 1.560,- Kč uhradí kupující při podpisu
kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM změnit usnesení č. 06/03/2012 takto:
ZM ruší usnesení č. 06/03/2012 a schvaluje prodej pozemků p.
č. 450/4 o výměře 165 m2 a p. č. 470/4 o výměře 36 m2 v k. ú.
Hlavňov manželům Bohuslavovi a Drahomíře Riegerovým do
společného jmění manželů. Kupní cena je stanovena v celkové
výši 6.030,- Kč a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
RM schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 31/5 a p.č. 732 o
celkové ploše 30 m2 v k. ú. Hlavňov společně p. Jamesovi Štefaniakovi a Michalu Meierovi na dobu určitou dvou let. Nájemné je stanoveno ve výši 8,- Kč/m2 ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v k.ú. Hlavňov mezi Městem Police nad Metují a Lubošem Matěnou takto:
1) město Police nad Metují přenechá panu Luboši Matěnovi
pozemek p. č. 104/1 o výměře 213 m2,
2) Luboš Matěna přenechá Městu Police nad Metují pozemek p.
č.102/2 o výměře 41 m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou ve výši 30,- Kč/m2. Za
rozdíl ve výměře vzájemně směněných pozemků, který činí 172
m2 ve prospěch Luboše Matěny, uhradí p. Matěna městu kupní
cenu ve výši 5.160,- Kč.
RM schvaluje zhotovitele veřejných zakázek malého rozsahu
na realizaci „Odkanalizování v Hlavňově" ve výši 38.432,- Kč s
DPH, "Svedení vody za pekárnou v Polici nad Metují" ve výši
23.800,- Kč s DPH a "Položení panelů v Pěkově" ve výši 14.400,Kč s DPH firmu Václav Kohl Suchý Důl, IČ: 71859624. Celkem za
všechny tři akce 76.632,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny Police nad Metují na roky 20132022.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Tisk
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Polického měsíčníku" firmu TISKÁRNY B.N.B., spol. s r.o., Náchodská 446, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 45535175.
RM souhlasí s podáním přihlášky města do architektonické
soutěže CENA PETRA PARLÉŘE 2013, přičemž pověřuje místostarostu k jednání jménem města v rámci této soutěže.
Ing. Pavel Pohner

Změny ve správě daně z nemovitostí od
1.1.2013 znamenají stěhování statisíců
spisů mezi finančními úřady a jednodušší
komunikaci se správcem daně
Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své
nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji
jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti
s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky.
Správu daně z nemovitostí bude od příštího roku vykonávat
14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním
městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť.
Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které
dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani
z nemovitostí do spisu jediného. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedou finanční úřady
automaticky z moci úřední. Nedojde-li oproti zdaňovacímu
období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření
daně, nebude v lednu 2013 nutný žádný úkon ze strany poplatníků.
Konkrétní územní pracoviště, které bude od 1. 1. 2013
spravovat spis konkrétního poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Pravidla jsou nastavena tak, aby došlo
k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků
nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího
územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo
sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci
daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11.
2012. V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji
bude budoucím spravujícím územním pracovištěm dnešní finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo
místo pobytu nebo sídlo poplatníka.
Nemá-li poplatník místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně
v umístění spisu nedochází. Budoucím spravujícím územním
pracovištěm je de facto dnešní finanční úřad.
Nemá-li fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má
zde nemovitosti v územní působnosti několika dnešních FÚ, je
dávána přednost volby územního pracoviště podle umístění
staveb. Pokud má tato fyzická osoba v roce 2012 všechny stavby v obvodu územní působnosti jediného dnešního Finančního
úřadu, pak bude spis umístěn na územním pracovišti, které
vznikne z tohoto finančního úřadu.
Fyzická osoba, která nemá místo pobytu v příslušném kraji
a má stavby v obvodech územní působnosti několika dnešních
finančních úřadů, musí vyhodnotit druhy staveb. Má-li obytný
dům v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, bude
mít uložen spis v roce 2013 na tomto místě. Nemá-li obytný
dům, ale má byt v působnosti dnešního jediného finančního
úřadu, bude spis v roce 2013 uložen v tomto místě. Nemá-li
fyzická osoba bez místa pobytu v příslušném kraji ani obytný
dům, ani byt, ale má stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti
jediného dnešního FÚ, bude spis v roce 2013 uložen také
v tomto místě.
V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více FÚ, nebo má-li v kraji
pouze pozemky v obvodech územní působnosti více FÚ, bude
její daň z nemovitostí spravovat určené územní pracoviště
v místě sídla finančního úřadu.
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí včetně grafického znázornění nalezne veřejnost na internetových stránkách české daňové správy - http://cds.mfcr.cz,

pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku Finanční správy“.
Ing. Petra Homolová - tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství v Praze

Viewegh, Michal: Mráz přichází z Hradu.
Pokračování Mafie v Praze.
Tučková, Kateřina: Vyhnání Gerty Schnirch.
Román o poválečných česko-německých vztazích.
Urban, Josef: Sedm dní hříchu.
Román podle skutečných událostí o zradě, lásce, přátelství
odehrávající se na Šumpersku těsně po skončení 2. světové
války.
Dáša Ducháčová

 K NIH OVNA

PELLYHO D O MY

Čtení se Senior klubem Ostaš
K poslednímu čtení v tomto roce se sejdeme v úterý
11. prosince od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Připomeneme si dílo Miroslava Ivanova, jednoho
z nejvýraznějších autorů české literatury faktu a rodáka
z nedaleké Jaroměře – Josefova. Od jeho smrti 23. 12.
uplyne již 13 let.
Seznámíme se s úryvky z knih Bohové odešli a Nepravděpodobné příběhy v podání našeho váženého a milého
Františka Pivoňky. Všichni senioři jsou srdečně zváni.
Půjčovní doba knihovny o Vánocích
pá 21. prosince –
11:00 – 15:00
po 24. prosince –
zavřeno
út 25. prosince –
zavřeno
st 26. prosince –
zavřeno
čt 27. prosince –
9:00 – 17:30
pá 28. prosince –
zavřeno
po 31. prosince –
zavřeno
út 1. ledna –
zavřeno
st 2. ledna –
zavřeno
Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za jejich přízeň
a těšíme se na ně i v roce následujícím. Nechť doba adventní a následně i vánoční přinese do našich myslí pohodu,
klid a pokoru a my se štěstím vykročíme vstříc roku novému.

Nabídka knih:



V. Plachtová

Syruček, Milan: Na ostří pera.
Pětašedesát let ve službách žurnalistiky i tajných misí.
Šulc, Jiří: Zrádci.
Nový špionážní román odehrávající se před 2. svět. válkou.
Albrightová, Madeleine: Pražská zima.
Osobní příběh o paměti, Československu a válce (19371948).
Guttfreund, Amir: Jídlo se nevyhazuje.
Autobiografický příběh z rodiny, která přežila holocaust.
Frank, Petr: Svlečeni bohyněmi.
Životopisný román rodu Frankových.
Větvička, Václav: Korálky na šňůrce života.
Nová kniha fejetonů.
Pivoda, Ondřej: Strážci Horní země.
Napínavý historický román.
Bielik, Mikuláš: Čínská cesta.
Cestopisný román.
Suchý, Jiří: Odposlechy, aneb, Já na bráchu.
Vzpomínky Jiřího a Ondřeje Suchých na dětství, filmy, knihy.
Šmotek, Jiří: Lovcovo mrmlání.
Myslivecké humorné povídky.
Chvátalová, Helena: Kuchařka pro báječné tchýně.
Kuchařské recepty.
Formáčková, Marie: Česko na talíři.
Více než 100 receptů české regionální kuchyně.

Pátek 14. 12. 2012, od 19 hodin,
sál Pellyho domů

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍ MLÁDEŽ 2012

Rezervace
vstupenek
probíhá
v Informačním centru Pellyho domů.
K tanci
hraje
skupina
Relaxband.
Vstupné: 60 Kč
Sobota 15. 12. 2012, od 10 hodin, sál Pellyho domů

MERKUR ROBODAY 2012

Bližší informace na samostatných plakátech.
Sobota 19. 1. 2013, sál Pellyho domů

PLES UNIE RODIČŮ
Sobota 26. 1. 2013, sál Pellyho domů

FARNÍ PLES
Sobota 2. 2. 2013, sál Pellyho domů

HASIČSKÝ PLES

KOLÁROVO DIVADLO
Sobota 15. 12. 2012, od 20 hodin, Kolárovo divadlo

VÁNOČNÍ KONCERT 2012
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Účinkují: Orchestr Václava Hybše, Pavla Břínková, Veronika
Savincová, Veronika Vítová, Karel Korsa a Otto Weiss.

Předprodej vstupenek probíhá na IC v Pellyho domech.
Vstupné: 200/190/180 Kč.
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Pátek 21. 12. 2012 v 18 hodin, Kolárovo divadlo

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

Českou mši vánoční „Hej mistře“
zkomponoval Jakub Jan Ryba před
dvěma stoletími (v r. 1796). Během té
doby se však tato čistá a radostná
hudba stala doslova symbolem českých Vánoc. Do České mše vánoční
v podání učitelů a žáků ZUŠ Police
nad Metují spolu s pozvanými sólisty z libereckého a pardubického divadla, která velebí zpěvem a uměním hry na různé
hudební nástroje narození Božího syna, se máte možnost zaposlouchat v Kolárově divadle 21. 12. 2012 od 18 hod. a prožít
onu výjimečnou atmosféru i vy.
Vstupné: 80Kč, 70Kč, 60 Kč
Předprodej vstupenek probíhá od 1.12. na IC v Pellyho domech.
Neděle 6. 1. 2013 od 16 hodin, Kolárovo divadlo

NOVOROČNÍ KONCERT POLICKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Trocha klasiky, popové hity, filmová hudba a další žánry. Večerem bude provázet Lucie Peterková.
Dirigenti: Miroslav Srna, Jakub Šaroun
Zvuk: Michal Kops
Vstupné: 80Kč v předprodeji / 100Kč na místě.
Předprodej vstupenek probíhá od 6. 12. 2012 v IC v Pellyho
domech.
Středa 30. 1. 2013 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

HRA O MANŽELSTVÍ

Hrají: Chantal Poullain a Jiří Schmitzer
Režie: Ladislav Smoček
Hra o manželství proslulého amerického
autora Edwarda Albeeho.

Po třiceti letech není manželství Jacka (Jiří Schmitzer) a Gillian
(Chantal Poullain) to, co bývalo. Jack proto oznámí Gillian, že
od ní odchází. Zpřetrhání pout však není tak jednoduché...

KINO
Úterý 18. 12. 2012 od 17 hodin, Kolárovo divadlo

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier
Hudba: John Powell
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA, 2012,
94 min.
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda
Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt,
se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud
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takovým způsobem,
že pradávná Pangea
začne praskat a
lámat se na jednotlivé kontinenty a
díky pohybu litosférických desek dojde
i k rozdělení naší
prehistorické party.
Ellie a Broskvička
zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu. Ať to
stojí, co to stojí, naši tři odvážní přátelé se musí dostat zpátky
domů a při tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství. Při
cestě zpět jim dají zabrat nejenom mořské bouře, přílivové vlny
a mořské příšery, ale musejí zvládnout i první společné soužití
na jedné malé kře a tak se můžeme těšit na řadu komických
scén plných vzájemného špičkování. Shodou okolností a náhod
se na jejich provizorní loď, kterou si vytvořili z ledovce, dostane i Sidova babička, kterou skupinka zachrání v příboji mořských vln. Už, už se zdá, že naše partička kamarádů bude zachráněna, když se z oparu mlhy vynoří loď, jenže její podivínská posádka na palubě ani v nejmenším nehodlá našim kamarádům pomoci. Naopak, všichni jsou zajati a dostávají se do
ještě větší šlamastiky…
Vstupné: 40Kč

RŮZNÉ
ZÁPIS - TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
- PODZIM 2013

Centrum kultury a vzdělávání
Pellyho domy v Polici nad Metují
Vás zve k zápisu do tanečních
kurzů
Přihlásit do tanečních kurzů
pro
mládež
se
můžete
v Infocentru v Pellyho domech.
(pondělí a středa 9,00 - 11,30 a
12,00 - 17,00 hod., ostatní pracovní dny do 15,00 hod.) Přihláška je
ke stažení na webových stránkách:
www.policko.cz
Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
Kč 500,-. Doplatek (Kč 700,-)
bude splatný na začátku února 2013.
Kurzovné Kč 1 200,- zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod.
na sále Pellyho domů. Datum první zářijové lekce bude
upřesněn. Předběžný termín zahájení tanečních: sobota 7. září
2013. Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 301, 602 645 332
Sobota 22. 12.. 2012, od 8 do 14 hodin,
Masarykovo náměstí

VÁNOČNÍ TRHY

Bližší informace: p. Pavel Kubín 737121975

Neděle 23. 12. 2012

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

17,30 – 18,00 – sál Pellyho domů
pásmo klasických pohádek a večerníčků na sále
18,00 – Masarykovo náměstí

trubači ze ZUŠ

betlémské světýlko

Pátek 31. 12. 2011 od 13 do 15 hod., Čertova skála

SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP
K ČERTOVĚ SKÁLE

Od 13 do 15 hodin na Vás bude čekat Sarka Farka a jeho pomocníci u Čertovy skály. Každý jde po vlastní ose.
Připraven je čertovsky dobrý mok a hořčice k buřtům,
které si můžete přinést. Zve Klub přátel turistiky TJ Spartak a město Police nad Metují.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – 2. – 6. ledna

…Již tradiční sbírka pořádaná Římskokatolickou farností:
„Možná i u vás tříkráloví koledníci zazvoní nebo zaťukají.
Otevřete jim své dveře a srdce, nechte si povinšovat štěstí,
zdraví, dlouhá léta, podpořte jejich úsilí a toto dobré charitní
dílo. Děkujeme.“

Ohlédnutí za Polickými workshopy
očima účastníků


Drátkování s Káťou Smutnou



Akční malba s Martinou Váňovou

V sobotu odpoledne 6. října 2012 se v Kolárově divadle
v Polici nad Metují uskutečnil workshop drátkování. Lektorského postu se ujala Káťa Smutná z Hronova. Její uměleckou
práci mnozí z Vás jistě znají a najdou se i tací, kteří mají
v obývacím pokoji její originální stínidlo na lampu nebo
aspoň ozdobný závěs.
Pro velký zájem byl kurz rozdělen do tří po sobě jdoucích skupin. Každé skupině se lektorka věnovala hodinu. Za
jednu hodinu se z drátenického řemesla moc pochytit nedá,
proto se v Kolárově divadle učila pouze základní práce
s drátem. Jak ho správě ohýbat a jak se k němu chovat, aby
nám příliš rychle nezrezivěl.
Obyčejný černý drát vytvarovaný do koleček, srdíček,
hvězdiček a dalších možných tvarů, ozdobený o barevné
skleněné korálky uchvátil všechny přítomné dámy. A tak se
všechny skupiny daly do práce a celou hodinu tvarovaly,
navlékaly, ohýbaly. Ty rychlejší čí zkušenější drátenice si
odnesly domů i drátěné květiny. Každý odcházel domů se
svým vlastnoručně vyrobeným suvenýrem, dobrou náladou
a s chutí se k tomuto umění zase někdy vrátit.
V neděli 21. 10. 2012 proběhl odpolední workshop
„Akční malba“ v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Konal
se v rámci doprovodného programu letošních Polických
divadelních her. Instruktorka Bc. Martina Váňová připravila
pro všechny, kteří rádi objevují něco nového setkání s akční
malbou. Na úvod zazněla prezentace akční malby – zaměřenou převážně na nejvýraznějšího autora action paintingu,
Jacksona Pollocka. Účastníci workshopu, kterých se sešlo
přes dvacet, se po teoretické části pustili do samotné malby
na plátno v prostorách divadla. Předcházela ji kolektivní
příprava podlahy, která v tuto chvíli suplovala prostor
umělcova ateliéru. Vyzkoušeli si, že není tak snadné „cákat“
barvu na plátno. Vyzkoušeli si prožít malbu, akční malbu,
malbu gesty, malbu jako fyzickou akci založenou na poci-

tech. Výtvarné umění se díky akční malbě stalo také fyzickou záležitostí a sám akt malování nabyl nových hodnot.
Rozměrná abstraktní plátna pak byla výsledkem nejvyššího
podvědomého duševního prožitku a umění bylo motivováno nadsmyslově. Účastníci workshopu si odnesli domů
nejen vlastní výtvarné dílo, ale i ojedinělý zážitek z tvorby.
 Workshop afrického tance s Péťou Slavíkovou
Tentokrát se workshop uskutečnil v Kolárově divadle,
takže atmosféra byla úplně odlišná než minule. Tančily jsme
totiž na rozsvíceném jevišti! Nejprve nám Péťa řekla něco o
afro tanci a zdůraznila, abychom měly při tanci pokrčená
kolena - jako správné africké domorodkyně, v co nejtěsnějším kontaktu se zemí. Kdo chtěl, mohl potom přidat i energické kývání hlavy. Důkladně jsme se protáhly a začaly jsme
tančit na různé rytmy. Buď každý sám, po skupinkách a
nebo nakonec v kroužku. Zkoušely jsme různé výpady a
pohyby, které jsme potom využily v závěrečné choreografii.
Tu jsme secvičovaly po malých částech, které jsme opakovaly, abychom si je lépe zapamatovaly. Péťa jim dávala i různá
jména např. Vítání slunce, Sekáči, Lovci. Hezky jsme se rozproudily, a i když k pravým domorodcům jsme měli určitě
daleko, bylo to moc příjemně strávené odpoledne.


Bubenický workshop s Davidem Andršem

Pódium Kolárova divadla zalité fialovým světlem, barevné barely rozestavěné do půlkruhu, několik djembe,
hromada paliček ze žlutých tenisáků a uprostřed hrnce,
plechovky a chrastítka. Jsme tu jen dva a na zemi kluk s
foťákem. „Ahoj, já jsem David.“ Ostatní se scházejí v hledišti,
ale za chvíli už vytváříme na pódiu kruh a po vzájemném
představení se necháváme vtáhnout do magického světa
rytmů. Někteří si vybrali místo u barelů, jiní se dobrovolně
„připoutali“ k djembe. Různého věku, s různými zkušenostmi, ale všichni natěšení na společný zážitek. Dozvídáme se,
jaké jsou základní zvuky a jak se tvoří - basy, středy, výšky.
Nejprve se učíme „zpívat“ jednoduché říkanky a pak necháváme paličky, prsty či dlaně odrážet od povrchu našich
nástrojů a kouzlit první rytmy…TUM-KA-DUM-KA-TUMKA… Napětí se uvolňuje a na tvářích se objevuje úsměv, v
očích se rozhoří světlo afrických ohňů. Postupně se učíme
různé rytmy, zvuk se mění změnou důrazu na jednotlivé
údery. U-KU-LE-LE-MO-JE… Koordinace rukou je pro mě
trošku oříšek - vždycky když už začínám mít pocit, že konečně vím, co po nich chtít, a že mě začínají poslouchat,
změní se důraz, rychlost nebo rytmus (hádáte správně,
aerobik také není nic pro mě). JÁ-RÁ-DA-ŠPA-GE-TY… Ne, to
jsem si neskočila na oběd, ale snažím se přijít na chuť novému rytmu:) A co si takhle trochu zadupat? Rámusítka
nejen ze sběrného dvora jdou na chvíli stranou a my na
pódiu předvádíme bodydrumming. Pěkná rozcvička. A zase
ta koordinace… dupnout pravou nohou, plácnout se pravou
rukou do hrudníku, levou do stehna, pravou opět do hrudníku, teď dupe levá noha, pravá ruka… a bude hůř! Možná
jsem měla jít i na dílnu afrických tanců:) Zadupali jsme si na
prknech, co znamenají svět a ponořili se do vln řeky plné
rytmů, kterou jsme si sami stvořili. Učili jsme se hrát a zároveň naslouchat jeden druhému, rozeznávat jednotlivé zvuky
i vnímat je jako celek. Ne, tahle dílna není jen o bušení do
sudu nebo bubínku, učí nás a ukazuje věci v mnohem širších
souvislostech. Už dlouho se nemůžu ubránit úsměvu od
ucha k uchu. David nás všechny strhnul k bezprostřednosti
a snažíme se v posledních minutách ze sebe vydat maximum. Tři největší „borci“ dnešního dne na jednom ze sudů
naplno předvádějí, co umí, a do závěrečného jamu dávájí
všechny síly. Energetická smršť vrcholí… a konec. Jsme plni
dojmů, ani se nám nechce domů. David slibuje, že když budeme chtít, zase přijede. No hurá! Pomáhám stěhovat bubny
a barely… a pak už nezbývá, než jít domů a těšit se na případné opáčko.
Lenka Slavíková
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MUZEUM PAPÍROV ÝCH MO D ELŮ
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

DÁREK NA POSLEDNÍ
CHVÍLI

Papírová dílna pro děti i dospělé.
Využijte možnost si v předvánoční
atmosféře, pod dozorem zkušeného
modeláře Ladislava Badalce vytvořit
dárek pro sebe nebo své blízké.
Dílna je vhodná pro všechny od 7
let. Mladší účastníci ji hravě zvládnou
s drobnou pomocí rodičů či prarodičů.
Vstupné: 35 Kč

MPM NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT
VYSTŘIHOVÁNEK
Vystřihovánky různých
témat a obtížností rozvíjí
motoriku dítěte, učí trpělivosti a rozvíjí fantazii.
Novinka 3D PUZZLE,
skvělá varianta puzzle.
Výhodou je možnost opakovatelného skládání.
Už Vás nebaví hrát s
dětmi
pexeso?
Zkuste
pexetrio! Základní princip hry je stejný, jen místo dvou shodných
obrázků musíte objevit tři. Pexetrio rozhodně není hra, která Vás
hned omrzí, musíte najít obrázky se shodným motivem. Při hře se
děti učí poznávat vlajky, povolání, měsíce či zvířecí mláďata.
V MPM je k dostání Polický betlém, který vznikl podle betlému
na náměstí. Je inspirován tradiční českou betlemářskou školou.
Autorem jsou žáci ŽUŠ pod vedením pana Jaroslava Soumara. Cena
je 55 Kč

Pondělí 24. 12. 2012 od 10 hodin,

ŠTĚDRÝ DEN

V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ
OD 10 DO 16 HODIN

Přijďte si ukrátit dlouhou chvíli při čekání na Ježíška prohlídkou muzea při vánoční atmosféře. Pro návštěvníky bude
připraven doprovodný program. Zdobení perníčků a výtvarná
soutěž.
Vstupné:
Dospěli: 30 Kč
Děti do 15 let, studenti a důchodci zdarma

Otevřeno:
* všední dny *

od 9:00 do 14:30 hodin
* víkendy *
od 9:00 do 17:00 hodin
(polední přestávka: 11:30-12:00 )

Máme otevřeno
i o Vánocích

24. 12. od 10:00 do 16:00
25. 12. od 10:00 do 17:00
26. 12. od 10:00 do 17:00
31. 12. od 10:00 do 17:00
1. 1. 2013 ZAVŘENO
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Pondělí 7. 1. 2013
od 9:00 do 17:00 hodin,

KAŽDÉ PRVNÍ
PONDĚLÍ V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA
ZDARMA
Více informací na www.mpmpm.cz, www.policko.cz
Email: info@mpmpm.cz, Tel: 777 828 657

POLICKÝ PAPÍROVÝ BETLÉM
Polický
papírový
betlém vznikl za podory
paní
startostky
Idy
Jenkové a města Police
nad
Metují.
Betlém,
převedený do papírové
formy, je nám všem už
dobře
znám,
protože
v posledních dvou letech
zdobil Polické náměstí.
Svou přítomností přispívá
už
tradičně
k vánoční
atmosféře města. Na jeho
vzniku se podílelo více jak
130 žáků ze ZUŠ, pod
vedením pana Jaroslava
Soumara. Děti se podílely i
na tvorbě obálky. Dětská
ruka betlém fotila, vytvořila i nadpis na obálce. Hledali
jsem projekt, který by umožnil pokračování příběhu
betléma. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bylo v Polici
otevřeno Muzeum papírových modelů, napadlo nás logické
spojení. Vznikl unikátní papírový betlém, který má ducha
místa. Najdete v něm spoustu známých postav, které
namalovaly polické děti, vše je podpořeno městskými
reáliemi. V jeho kulisách dominuje radnice, oblečená už
v novém červeném kabátu.
Věříme, že při jeho skládání strávíte pěkné společné
chvíle v kruhu rodiny.
Polický betlém je možné zakoupit v IC a v Muzeu
papírových modelů. Dětem, které betlém spoluvytvářely,
bychom rádi poděkovali. Mohou si jej za doprovodu svých
rodičů zdarma vyzvednout v muzeu.
Více informací na www.mpmpm.cz, www.policko.cz
Email: info@mpmpm.cz, Tel: 777 828 657
Martina Váňová

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC V ŘÍJNU
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

K DOSTÁNÍ V INFOCENTRU…
STOLNÍ KALENDÁŘ - Broumovsko, Policko, Stárkovsko a Teplicko na historických pohlednicích
Prodejní cena
tohoto kalendáře
je 129,- Kč.

POLICKÝ BETLÉM
Originální
vystřihovánka
z dílny Jaroslava Soumara pro
malé i velké! Vystříhejte a postavte si doma svůj vlastní betlém!
Prodejní cena 55,- Kč
Martina Golová

STOLNÍ KALENDÁŘ POLICKO … a život v něm
Prodejní cena
tohoto kalendáře
je 75,- Kč.

770 TIPŮ NA ZIMNÍ RADOVÁNKY
Spoustu tipů na víkendy na
horách, indol sporty, restaurace,
wellnes, zážitky a mnohé další
naleznete na stránkách tohoto
katalogu. Obsah je zaměřen na
celou Českou republiku a také
na Bavorský les.
V prodeji v IC za 25 Kč

TURISTICKÉ NOVINY ZIMNÍ BROUMOVSKO

Vydává Agentura pro rozvoj Broumovska. V tomto vydání
získáte informace o lyžařských areálech v regionu, dočtete se
zajímavosti o broumovském klášteře, Šafránové louce, běžeckých trasách a mnohem více. To vše doplněno krásnými fotografiemi.
K dostání zdarma v IC

TŘETÍ ČÍSLO KLOBOUKU NA PAŘEZU

V časopisu najdete 60
stran, které vytvořilo celkem
35 různých autorů. S naším
Kloboukem můžete poznávat
zajímavá místa, kutit a vyrábět, vymýšlet příběhy, hrát si,
složit si knížku, soutěžit,
malovat, vzpomínat, cestovat
světem, poznávat přírodu,
architekturu i historii, luštit a
hádat, pomáhat naší planetě,
zahradničit, vařit, dopisovat
si a ... přitom všem se dobře
bavit. Tak si s námi pojďte
hrát!
Prodejní cena 99,- Kč

KLADSKÉ POMEZÍPOD STŘECHOU
VIDĚLO ŠEST SET NÁVŠTĚVNÍKŮ
V Hronově
se
ve
čtvrtek
8.listopadu konala konference
cestovního ruchu, první takového rozsahu v našem regionu.
„Chceme obyčejným lidem i odborníkům ukázat co je
Kladské pomezí a kde se nachází“, řekl Josef Thér, předseda představenstva Svazu cestovního ruchu Branka a
zároveň hronovský místostarosta.
Organizátoři byli velmi spokojení s pozitivními ohlasy a
množstvím návštěvníků, jichž bylo dle odhadů více jak 600.
Z toho bylo 500 školáků a 120 zaregistrovaných odborných
návštěvníků z řad provozovatelů služeb, zástupců turisticky
významných objektů, měst a obcí. Pozvání na konferenci
přijali i významní hosté - zástupci okresního úřadu z polského Kłodzka, sousedního turistického regionu Orlických
hor, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Euroregionu
Glacensis a další. Celou expozici si pozorně prohlédl také
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
Cílem doprovodného programu bylo ukázat nejen odborníkům ale také široké veřejnosti, co vše turistická oblast
Kladské pomezí, zahrnující oblast od Broumova po Jaroměř,
nabízí. Nabídky bezplatné prezentace využilo téměř tři
desítky vystavujících. Ve venkovních prostorách, foyeru
Čapkova sálu a v Jiráskově divadle se prezentovali regionální výrobci, provozovatelé služeb, zástupci turisticky
významných objektů, měst a obcí. Veřejnost zde mohla
ochutnat medovinu, bio džemy nebo pekařské výrobky. K
vidění zde bylo i to, co dokáže, když se spojí úžasná fantazie spolu s obyčejným drátem nebo ručně vyráběné dřevěné
hračky.
Pro děti prvního stupně základních škol zde byl připraven program, jehož součástí byla výstava obrazů Petra
Čuhaniče za přítomnosti autora, promítání sestřihu pohádek
bratří Čapků, mezi nejoblíbenější stanoviště patřila expozice Muzea Merkur.
Ve dvou blocích vyslechli účastníci šest odborných přednášek na témata souvisejících s kvalitou služeb a efektivní
propagací regionu. Ředitel Branky Daniel Denygr a předsedové Zdeněk Špringer a Josef Thér hovořili o činnosti destinačního managementu, Květa Ležovičová přednesla návrh
certifikace služeb. Josef Hapák tajemník regionu Slovácko,
které je držitelem ocenění Evropská excelentní destinace,
prezentoval příklady úspěšné propagace regionu. Manažer
komunikace s regiony z agentury CzechTourism Jan Martinec ukázal konkrétní možnosti propagace pro subjekty
cestovního ruchu. Radek Chaloupka představil zcela nový
celostátní projekt Ministerstva pro místní rozvoj týkající se
systému kvality služeb. Záštitu nad akcí převzala velmi
ochotně Hana Nedvědová starostka hostitelského města
Hronov a starosta města Náchod Jan Birke, jehož zastupovala místostarostka a zároveň aktivní členka správní rady
Branky Drahomíra Benešová.
Odborný program, při němž se živě diskutovalo, byl zakončen společným prohlášením. „Účastníci konference se
shodli na třech jasných výstupech z této konference, a to,
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že cestovní ruch se významně podílí na ekonomickém rozvoji regionu. Dále, že k dosažení rozvoje našeho regionu
je potřeba rozvíjet spolupráci mezi veřejnými a soukromými subjekty. A v neposlední řadě, že právě proto budeme podporovat BRANKU, o.p.s, jakožto hlavní organizaci
cestovního ruchu, která se věnuje propagaci a marketingu
celého turistiky významného území Kladské pomezí,“ řekl
Zdeněk Špringr, předseda správní rady BRANKA, o.p.s. předseda správní rady BRANKA, o.p.s., který je zároveň starostou Rtyně v Podkrkonoší a předsedou svazku obcí Jestřebí
hory.
Co bylo hlavní motivací k uspořádání této
rozsáhlé akce shrnul
ředitel Daniel Denygr:
„Branka, o.p.s. chtěla
touto akcí především
pomoci vybudovat dětem zdravý a uvědomělý
vztah ke svému rodnému
kraji. Odborníkům a
soukromým subjektům
z oblasti
cestovního
ruchu jsme vytvořili prostor pro vzájemné poznávání, výměnu zkušeností a načerpání inspirací.“ , a dodal,: „Jsme
potěšeni, že akce měla úspěch, návštěvnost byla velice
dobrá a doufáme, že se podobné akce takového významu
budou konat i nadále.“
Konference je součástí projektu Kladské pomezí – Krajina příběhů,
který je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Lenka Lembejová

Výstava Betlémů v Dřevěnce
Od 8. prosince až do 6. ledna lze ve staré polické škole
„Dřevěnce“ navštívit výstavu vánočních betlémů. Výstava je
otevřena každý den mimo pondělky 9,00-12,00 a 13,0016,30 hod. Zavřeno je také 24. a 25.12. a na Silvestra
31.12.2012 a Nový rok 1.1.2013.
Jako hlavní lákadlo pro návštěvníky je připraven především monumentální Hromádkův betlém (nainstalován na
ploše 5 x 1,4 m). Betlém s rozměrnou architekturou a početnými vyřezávanými figurkami má velmi zajímavou historii. Původně pocházel z Trčova pod Orlickými horami, kde
byl vystavován ve zdejší hospodě. Zde se s ním setkal jistý
Hejzlar z Babího u Náchoda, který sem přišel na handl,
zatímco dcera hospodského šla na Babí. Obě rodiny udržovaly přátelský poměr, setkávaly se o poutích a posvíceních.
Nakonec došlo i ke sňatku obou dětí. Osmnáctiletá nevěsta
si do výbavy mimo jiné vyžádala také betlém, který se tak
dostal z Trčkova na Babí. Hejzlarova mladá manželka však
po roce zemřela při porodu a betlém od Hejzlara koupil
jeho bratranec Fr. Turek. Ten bydlel v Náchodě – Starém
Městě nad Metují čp.60, kde byl kostelníkem v kostele sv.
Jan Křtitele. Po Turkově smrti v roce 1947 převzal betlém
Antonín Zachar. Ten zjistil, že Turek schovával betlém v
kuchyni, ale ne celý. Jeho část totiž umístil do kostela, kde
se však ztratila. Z původního betléma tak Zacharovi zůstaly
zachovány vedle figurek tři části architektury a malované
6,5 m dlouhé pozadí s vyobrazením pramenu Jordánu, hory
proměnění Krista a hory Tábor. Zachar se snažil betlém
obnovit, a proto spolu s A. Hromádkou, který měl v té době
rozestavěné dva betlémy, jezdili dokupovat figurky do
Králík. Nakonec však svůj betlém Hromádkovi prodal. Antonín Hromádka betlém výrazně doplnil a částečně zmechanizoval. Palmy a minarety si ale nechal vyrobit od holiče a
uznávaného betlémáře Josefa Vondry z Červeného Kostelce.
Součástí betlému jsou také figurky (králové, pážata) známého náchodského řezbáře Karla Beršíka (1838-1918) s
polychromií Josefa Hejzlara.

13

Další část výstavy je věnována proslulým králickým betlémům. Vystaven je i trojdílný betlém již zmiňovaného
betlémáře Josefa Vondry z Červeného Kostelce (1909-1991),
který spojoval mistrovské králické figurky řezbáře Josefa
Schwarzera (1907–1985) s vlastní nenapodobitelnou architekturou. Za zmínku stojí i velký lidový vyřezávaný polychromovaný betlém s náchodskými motivy, či překližkový
náchodský betlém. Ten zhotovil před druhou světovou válkou náchodský učitel Metoděj Jirásek (1880-1960), který byl
také od 30. do 50. let 20. století správcem náchodského
muzea. Betlém je vyřezán z překližky. Jako předloha autorovi posloužil Alšův kolorovaný tištěný betlém z roku 1902.
Metoděj Jirásek z něj převzal tvary jednotlivých částí,
nádherné malby pak provedl podle předlohy sám. Tento
celek doplnil náchodskými reáliemi jako zdejší zámek,
kostel sv. Vavřince, děkanství, stará a nová radnice, občanská a všeobecná živnostenská záložna.
Vystaveny jsou i figurky od zbečnického řezbáře Františka Vlacha (1841- 1920), královédvorský betlém, či ukázky
skříňkových a kolednických betlémů. Návštěvník nezůstane
ochuzen ani o moderní betlémy. Vedle betlému z „hronovického těsta“ od Jiřiny Vyčichlové, několika keramických
betlémů, jsou k vidění i betlémy ze šustí, či miniatury ve
skořápkách ořechů a makovici.
V první patře staré školy je pro návštěvníky navíc připravena také výstava nazvaná „Lidová architektura Kladského pomezí – mizející část krajiny“. Putovní výstava
vznikla v rámci stejnojmenného česko-polského projektu
číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02366, který byl spolufinancován
Evropskou Unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Mgr. Jan Tůma

XVII. PLES LYŽAŘŮ - poděkování

Plesovou sezónu zahájil již tradičně ples polických lyžařů,
který se konal 1. prosince v důstojném prostředí Pellyho
domů. Lyžařský oddíl děkuje všem příznivcům za podporu,
Martinu Exnerovi za zajištění pohoštění, Marušce Hornychové za perfektní zvládnutí náročné organizace a hlavně všem
příchozím za nepolevující přízeň. Výtěžek pomůže financování činnosti oddílu.
LO - Jan Pohl

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE
ZVE NA

8. PLES ZASTUPITELSTVA
OBCE VELKÉ PETROVICE
KLUB HASIČŮ V SOBOTU DNE
12. 1. 2013
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN.
K tanci a poslechu hraje kapela „KAPKY“, VED. M. Pavlík
VSTUPNÉ 40,- KČ.
VÝBORNÁ KUCHYNĚ – ŠIMONKOVI.
SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE. BOHATÁ TOMBOLA. SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ.

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE SRDEČNĚ ZVE NA
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ POLICE NAD METUJÍ

Vystoupí: žesťový orchestr, sólisté
VE ČTVRTEK DNE 20.12.2012 NA SÁLE KLUBU HASIČŮ
ZAČÁTEK OD 18.00 HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

vůbec není znát, že návštěva přijíždí z ciziny a mluví cizím
jazykem. O tom se tentokrát přesvědčila i naše paní starostka Ida Jenková, která se této cesty zúčastnila s námi.
Na letošní podzim jsme slíbili naši návštěvu dětem
v Polsku. Termín se však musel přesouvat, protože MŠ ve
Swidnici zachvátila střevní bouře a shodou okolností ve
stejné době byl v naší MŠ zahájen nesmiřitelný boj proti
vším.  Přesto se nám podařilo celou akci časově vyladit,
takže předškoláci ze třídy Berušek a několik dětí ze třídy
Kopretin mohli začátkem listopadu odjet autobusem směrem do Swidnice.
Po příjezdu nás čekalo přivítání s paní ředitelkou, kolegyněmi učitelkami a malé pohoštění, abychom se z dlouhé
cesty rychle vzpamatovali. Bylo to potřeba, protože dalším
bodem programu byla návštěva Netopýří jeskyně nedaleko
polské MŠ. Dozvěděli jsme se, jak to vypadá v opravdovské
netopýří jeskyni, co je netopýr vlastně za živočicha, jaké
existují druhy netopýrů a jaké zvuky netopýři vydávají.
V ekologickém vzdělávacím středisku Nadlesnictvo
Swidnica jsme viděli dokonce 2 živé netopýry – karlika
malutkiho a mroczka późnyho. Před budovou tohoto ekologického centra mají vytesaná lesní zvířata ze dřeva, u kterých jsme se všichni společně vyfotili.
Po návratu do polské MŠ jsme měli možnost navštívit
jednotlivé třídy – děti z jednotlivých tříd pro nás měly připravený hudebně pohybový program, sportovní program a
soutěže, dárečky. Za absolvování všech disciplín jsme dostali medaile.
Naše návštěva byla zakončena slavnostním obědem –
rajskou polévkou s těstovinami, řízečkem obalovaným
v těstíčku, šťouchanými bramborami s koprem a zeleninovým salátem. Po dobrém obědě následovalo společné fotografování, rozloučení, předání dárečků na památku a cesta
zpátky do Police nad Metují. Za rok nashledanou!!
Vaše učitelky mateřské školy na sídlišti

Poděkování
Jako obvykle proběhla akce Unie rodičů při ZŠ a MŠ Police nad Metují - Burza zimních věcí. Tímto bych velmi chtěla
poděkovat za pomoc při přípravě. Děkuji p. Matěnovi a jeho
rodině, paní Jirmannové, Packové, Jobové, Pivničkové,
Klímové a paní Jehličkové a dále také žákům 9. ročníků naší
základní školy. Jsou to za 9.A: Květoslava Vídeňová, Daniela
Beková, a Dominik Tautz, za 9.B Kateřina Thérová .
Dále proběhlo i první pečení Martinských rohlíčků a jejich následný prodej. Nálada při pečení byla velmi příjemná
a to se samozřejmě projevilo i na jejich chuti. Za přípravu
pečení chci poděkovat paní Jirmannové, Jobové, Valchařové, Klímové a dalším. Moc se omlouvám těm, které jsem tu
zapomněla uvést. Peníze získané prodejem věcí z burzy a
Martinských rohlíčků byly připsány na účet ZŠ a MŠ Police
nad Metují. Ještě jednou moc všem děkuji.
Iveta Tautzová

Exkurze do ZOO

VS T U P N É D O B R O V O L N É

Z polické mateřinky…
…Vás chceme tentokrát informovat o naší návštěvě
v mateřské škole v polské Swidnici. S touto mateřskou školou se vzájemně navštěvujeme již 10. rokem a jak jste si
mohli přečíst v červencovém čísle Polického měsíčníku, jsou
to návštěvy veselé, hravé, kreativní a tvořivé, při kterých
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V úterý 4.12. školáci ZŠ Bezděkov společně s dětmi z MŠ
Petroviče navštívili Dvůr Králové.
Jejich cílem byla zoologická zahrada a v ní zdobení
stromečků pro zvířátka.
Zimní ZOO je úplně jiná, než letní. Vše zde bylo krásně
zasněžené, všude nachystané smrčky ke zdobení. A zvířátka, ta nás překvapila svou aktivitou. Takže jsme viděli
slony, tygry a jejich mláďata, dinosaury, opice, navštívili
jsme vodní, ptačí i hmyzí svět.
Stromeček, který jsme zdobili, jsme si vybrali právě u
hmyzího a dinosauřího světa.
Všem se nám předvánoční ZOO moc líbila.
Marie Vaisarová

Těšíme se na setkání s vámi při některé z našich kulturních akcí a do předvánočního shonu i nezadržitelně se blížícího nového roku přejeme dostatek času na láskyplné setkávání s blízkými (i těmi vzdálenějšími) s otevřeným, citlivým a vnímavým srdcem!
(ZUŠ)

Autorem PF ZUŠ Police nad Metují je Jaroslav Soumar

Základní umělecká škola informuje…


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


Adventní koncert žáků ZUŠ - ve středu 12. prosince od
18:00 hodin v Kolárově divadle



Vánoční koncert (Rybova česká mše vánoční) –
v pátek 21. prosince od 18:00 hodin v Kolárově divadle
(Na přání mnoha našich spoluobčanů jsme po několika
letech opět nastudovali celé provedení České mše vánoční „Hej, mistře!“ Jakuba Jana Ryby. Vedle orchestru ZUŠ, Studánky a smíšeného pěveckého sboru vystoupí pozvaní profesionální sólisté)



Dlouhonoční vytrubování – neděle 23. prosince od
18:00 na náměstí; od 24:00 v kapli na Hvězdě



Jednotlivé třídní vánoční večírky na koncertním sále
ZUŠ – konkrétní informace a termíny naleznete na webových stránkách školy www.zuspolice.cz
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Polický poklad nalezen!
Vypukne po tomto titulku v Polici zlatá horečka? Můžeme očekávat nájezdy zlatokopů, kteří nám „rozvrtají“ celé
město?
Tak se na to podíváme pěkně od začátku. V neděli 25.
listopadu uspořádala ZUŠ v Polici nad Metují multimediální
představení „Pověst o pokladu v Polickém klášteře“. Obsahově jsme se zaměřili na umělecké zpracování Krtičkovy
pověsti a do programu jsme zahrnuli i výsledky našeho
pátrání. A zde jsou jeho výsledky.
Podle pověsti se někde za oltářem v kostele nacházela
tajná dvířka do podzemí, dále jezero plné ryb - a kousek od
něho kaplička vytesaná ve skále, plná zlata a dalších cenností. Chodba měla pokračovat až na Kočičí hrad na Ostaši.
Tolik pověst.
Naše hledání postupovalo systematicky. Začali jsme nikoliv "od podlahy", ale od střechy, takže jsme nejdříve
navštívili klášterní půdy. Tam jsme nehledali cestu do podzemí, ale zajímali se o historický a stavební vývoj objektu.
Mezi budovami kláštera a kostela je asi půlmetrový odstup a sem prý ve skutečnosti mniši podle informace pátera
Kohla ukrývali ve chvílích nebezpečí klášterní poklady.
Něco jsme v těchto místech přece jenom objevili. Rozestavěnou věž, která končí na úrovni půdy a výš nikdy nebyla
vystavěna. Zajímavým objevem byla také římsa na kostelní
budově a slepá okna s namalovanými rámy - jasný důkaz
toho, že kostel byl ve své původní výšce vystavěn dříve, než
přilehlý klášter. Směrem do půdy by se stavitelé s výzdobou
asi těžko obtěžovali, pokud by kostel i klášter stavěli současně.
Pak jsme pokračovali pátráním v kostele, ale žádný
vchod do podzemí neobjevili. Pochopitelně už mohl dávno
zaniknout, vždyť náš příběh se odehrával kolem poloviny
sedmnáctého století.
Poslední výpravou byla cesta do sklepů a podzemí. Zjistili jsme, že "podzemní chodby" pod klášterem nejsou ničím
jiným, než odvodňovacími a odpadními štolami. Obsah,
který jimi protékal, žáci velmi jadrně komentovali - a tak
jsme tyto výroky, použité pro veřejnou projekci, museli po
televizním způsobu tzv. "vypípat". Jedna část chodby směřuje pod silnici, a tam vedle dětského hřiště vytéká. Ještě
před pár lety jsem tam vídal lidi s kanystry, jak si tuto
"čistou a léčivou" vodu nabírají. Při tomto pomyšlení mi
dosud naskakuje husí kůže. Na druhou stranu se chodba
stáčí pod klášter a končí zaklenutou místností, do které
jsou vyústěny jak historické, tak současné odpady. Dál
pokračuje už jenom úzká chodba, kterou se nedá prolézt, a
která vede směrem k zahradnictví. Při rozhovoru s jedním
Poličákem jsem slyšel zajímavý názor: "A právě tam je to
jezero".
Protože jsme chtěli slyšet názory odborníků, pozvali
jsme si na vystoupení historika Miroslava Pichla. Ten kromě
toho, že povyprávěl o založení Police a proměnách jejích
podob,
doložených
několika obrázky, nám
také trochu poodhalil
tajemství jezera. Dříve
byla Police plná rybníků
- a jeden se nacházel
hned pod klášterem na
místě dnešního dětského
hřiště a geoparku. V
něm Benediktini chovali
ryby a říkalo se mu
"Jezero". Pak nám také
řekl něco o polickém
knihaři Antonínu Krtičkovi. To on sepsal pověsti, v nichž vždy použil kousek pravdy - a
pak ještě hodně fanta-

zie. Takže generál Montecuccoli skrz Polici skutečně několikrát táhl, ta ale v tu dobu byla natolik vydrancovaná, že o
nějakém pokladu v klášteře asi už nemohla být řeč. A to
jezero? Kdoví, jestli se neinspiroval zmíněným rybníkem.
Toto "jezero" nakonec přece bylo pod klášterem, jenom ne
v podzemí, ale přes ulici.
K pátrání jezeru jsme si pozvali ještě jednoho odborníka, a tím byl hydrogeolog RNDr. Ivan Koroš z Meziměstí. Pan
Koroš nám promítl mapu polické křídové pánve i její geologický řez a z jeho vysvětlení jsme poznali, že to jezero pod
Policí přece jenom je. Pouze vypadá úplně jinak, než představa jeskyně s vodní hladinou z pověsti. Je zde totiž jakási
obrovská "vana" z nepropustných hornin, která je naplněna
dalšími propustnými i nepropustnými vrstvami - a to vše je
nasáklé vodou. Ve spodní vrstvě je ta nejkvalitnější pitná
voda - a když se navrtá, vytryskne pramen. Jeden máme
přímo na náměstí, známou Julinku, která dává vodu již přes
sto let. A tato obrovská zásobárna v "podzemním jezeře" je
zdrojem kvalitní pitné vody pro široké okolí.

A jak je to s tím pokladem? No tím je přece ta VODA! Na
rozdíl od zlata a drahého kamení je to poklad, který je
mnohem vzácnější a navíc nevyčerpatelný. Pokud tedy
nepřijdou nějací zlatokopové (nebo spíš plynokopové) a
naše jezero i s pokladem "nerozvrtají". Na závěr programu
jsme se tedy společně, účinkující i diváci, sjednotili k
ochraně našeho pokladu. Pro ten účel jsme si nechali vyrobit dřevěné hranolky s mottem, které bychom neměli zapomenout nejen dnes, ale ani později: "CHRAŇME SI SVŮJ
POKLAD".
Vystoupení se uskutečnilo jako závěr projektu "Výuka
uměleckých předmětů laboratorní metodou", číslo projektu
CZ.01.07/1.1.05/04.0017, spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Vladimír Beran

Polická univerzita volného času,
aneb z lavic polické Alma Mater
Program
podzimního
semestru Polické univerzity volného času pokračoval v listopadu dalšími
akcemi. Ve středu 7. listopadu
nás
navštívila
redaktorka a moderátorka
Českého rozhlasu Hradec
Králové paní Jiřina Mužíková. Byla to již druhá
návštěva
z hradeckého
rozhlasu v Polické univerzitě – v únoru roku 2006
zde přednášela o své
zajímavé práci v rozhlase
redaktorka Jana Tomková.
Tentokrát nás však nečekalo povídání o rozhlase, ale další ze série cestopisných
přednášek pod názvem Odskok od rozhlasového mikrofonu
do Gruzie.
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Na úvod přišli posluchače potěšit svým uměním mladí
muzikanti ze ZUŠ, v tomto případě dechové trio ve složení
Klára Šulcová (flétna), Katka Pastorková (klarinet) a Jiří
Trnovský (basklarinet), kteří zahráli Divertimento č. 2 méně
známého českého skladatele druhé poloviny 18. století
Vojtěcha Nudery. Poté se ujala slova paní redaktorka, která
nejprve ve stručnosti popsala svou profesionální dráhu od
rozhlasu Praha po Český rozhlas Hradec Králové. Následovalo vyprávění o „neslužební“ cestě do Gruzie, doprovázené
množstvím krásných snímků z této země, z hlavního města
Tbilisi, ale i z gruzínského venkova nebo z kraje vinařů na
jihu země, který se nám představil v neobvyklém zimním
hávu se sněhem zasypanými palmami. Nechyběly ani snímky
starých i nových budov, chrámů a klášterů a snímky prostých lidí ve městě i na venkově, snímky vinařů, pastevců,
ale třeba i žebráků. Na závěr pak přišla ukázka gruzínské
lidové hudby.
Již v úterý 13. listopadu mezi nás zavítal jeden z kandidátů
na prezidenta republiky
pan
Ing.
Jan
Fischer, CSc. V uvítací
hudební vložce vystoupil pěvecký soubor
Studánka z místní ZUŠ,
který pod vedením
paní učitelky Miriam
Blažkové předvedl tři
písně ze svého repertoáru. Potom moderátorka setkání, paní
PhDr. Zlatica Zudová –
Lešková představila prezidentského kandidáta Jana Fischera, který ve svém vystoupení posluchače ve stručnosti seznámil se svou dosavadní odbornou i politickou činností, ke
které patří i jeho působení ve funkci premiéra přechodné
vlády v letech 2009 – 2010, osvětlil své názory na politiku,
na funkci prezidenta a rovněž představil své plány, které by
v případě zvolení prosazoval. Jak uvedl, mezi své priority
řadí silnou ekonomiku, vládu práva, odpovědný stát a národní zájmy. Na závěr pak v diskusi zodpověděl některé
dotazy z řad posluchačů.
Závěrečná lekce podzimního semestru se konala následující den, ve středu 14. listopadu a hostem byla paní Jaroslava Janečková s šestým pokračováním cyklu Hudba
v proměnách času. A o hudební úvod se postarali také mladí
hudebníci ze ZUŠ. Nejprve Bára Voláková přednesla na violu
Nocturno č. 4 G-dur Jana V. Kalivody a potom Kateřina
Pastorková Koncert pro klarinet Es-dur Jana Ev. Koželuha.
Při procházce staletími hudby s paní Janečkovou jsme
tentokrát doputovali až do 20. století, k jazzu, tj.
k afroamerické hudbě spojující energii a rytmy africké
s prvky hudby evropské. Tato hudba má však své kořeny
hluboko v 19. století, kdy mezi černými otroky ve Spojených státech vznikaly písně nejprve pracovní, později náboženské - spirituály a gospely, to znamená v písňové podobě
zpracované biblické příběhy a nakonec i písně světské,
postupně i s doprovodem hudebních nástrojů. Kolébkou
tohoto dění byla oblast na jihu Spojených států v oblasti
Missisipi a města New Orleans. Odtud se tato hudba šíří na
sever, např. do Chicaga nebo New Yorku a ve třicátých
letech i do Evropy. Tehdy vznikají první velké orchestry,
bigbandy, které hrají tzv. swing, objevují se velcí dirigenti
této epochy (Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman), velcí zpěváci (Ella Fitzgeraldová, Bing Crosby) či
velcí instrumentalisté (Louis Armstrong). Později, v 60.
letech proniká do oblasti jazzové hudby komerce, vzniká
revivalistické hnutí a s tím i moderní jazz (be bop, cool
jazz, soul, free jazz, jazz rock apod.). Ale to už je vlastně
současnost a nebo minulost poměrně nedávná. Tím skončil
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další výlet do historie hudby, a možná některým posluchačům při zvucích ukázky nebo jménech slavných představitelů jazzu se vybavily vzpomínky na krásná léta mládí, kdy
jsme tuto hudbu lovili z našich archaických radiopřijímačů
na stanicích Munich či Luxembourg (Laxík). Na úplný závěr
pak došlo k tradičnímu aktu poděkování a předání pozorností těm, kteří se starali o hladký průběh semestru.
Nebyl to však konec úplný. Hned následujícího dne se
uskutečnil ještě zájezd do Hradce Králové, kde posluchači
shlédli na scéně vedlejšího Studia Beseda Klicperova divadla
představení Mrzák Inishmanský. Autorem této tragikomedie,
příběhu od narození tělesně postiženého chlapce – sirotka,
je současný britský filmový režisér a dramatik irského původu Martin McDonagh. A současně s oponou za posledním
dějstvím této hry spadla opona i za podzimním semestrem a
vlastně celým 12. ročníkem. Nezbývá než popřát všem posluchačům i všem ostatním, kteří se na zdárném chodu
Polické univerzity volného času podíleli, hezké a pohodové
Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Na shledanou 30. ledna 2013 v dalším, již 13. ročníku
PUVČ.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Mějte hezké Vánoce!
Všichni dobře víme, že význam Vánoc zdaleka nespočívá
v kupách dárků, ale spíše v prožitcích a v atmosféře. Tu
dotvářejí vánoční symboly, adventní věnce, snítky jehličnanů, cesmíny, drobné ozdoby či výzdoba bytu a oken. A
v tom čtenářům mohou pomoci mladí aranžéři, kteří
v předstihu připravili pod vedením svých učitelů odborného
výcviku velké množství vánočních dekorací, jež je možno
obdivovat i zakoupit na mnoha vánočních výstavách na
různých místech regionu.

Budoucí aranžéři a aranžérky se v průběhu tříletého
studia zabývají mnoha kreativními činnostmi. Navrhují a
aranžují výkladní skříně i makety, učí se balit dárky, věnují
se počítačové grafice, písmu a psaní blahopřání, dále
aranžmá ze suchých a živých
květin, úpravě interiérů a
stolu k různým příležitostem,
výrobě poutačů i dekorací,
reklamním polepům, výrobě
dárkových předmětů, pletení
z pedigu, skládání objektů
z papíru, dokonce také špendlí látky na živý model. Kromě
toho se účastní mnoha výstav,
propagačních akcí a soutěží
jak v nejbližším okolí, tak i
akcí
v krajské
metropoli.
Nejvýznamnější
každoroční
soutěží nadějných aranžérů je
podzimní
AR
JUNIOR
v Českých Budějovicích.

Pro zájemce žáci připravili návod na neokoukanou a přitom
jednoduchou a levnou vánoční ozdobu do okna či do interiéru. Chcete se tedy něco nového naučit? Pak si obstarejte
obyčejné nafukovací balonky, nitě, lepidlo a stužku
s vánoční ozdůbkou. Balonek nafoukněte asi na velikost
většího pomeranče a zavažte. Pak ho trpělivě omotávejte
ze všech směrů nití, kterou potom zafixujete lepidlem.
Nakonec upevněte stužku a ozdobu podle svého vkusu.
Takovou dekoraci zvládnou i šikovné děti, které tím výborně zabavíte, až budete mít plné ruce práce s pečením cukroví nebo s úklidem.
Příjemnou pohodu o letošních Vánocích přejí čtenářům
žáci a pracovníci
Střední školy propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí www.ssptp.cz
Mgr. Renata Lelková

Další peníze z Evropské unie pro
Střední průmyslovou školu v Hronově
Po úspěšném dokončení projektu Moderní
výuka se Střední průmyslová škola v Hronově
zapojila do projektu, jehož zkrácený název
zní EU peníze středním školám. Jedná se
projekt, který má podpořit problematické
oblasti výuky. Naše škola se zapojí do šablon
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, II/2
Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách a IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
matematické gramotnosti žáků středních škol.
Pro naplnění těchto šablon by učitelé měli vytvořit 616
tzv.DUMů. DUM je zkratka pro digitální učební materiál a
ten by měl představovat podkladový, nejlépe interaktivní
materiál pro výuku dané problematiky v hodině.
Výukové prezentace, pracovní listy, testy, e-learning –
to všechno se v šablonách objeví. Žáci se mohou těšit na
nové pracovní m ateriály nejen v angličtině a všeobecně
vzdělávacích předmětech, ale i v předmětech odborných.
Projekt poběží až dokonce března 2014 a škola získala
dotaci 1.096 000 Kč. Část těchto prostředků použije škola
na hardwarovou a softwarovou podporu výuky.
Nezbývá, než popřát všem zainteresovaným učitelům dobré nápady pro tvorbu
DUMů a těšit se tak na opětovné zpestření
výuky na naší škole.
Mgr. Jana Maslikiewiczová

Prosíme všechny 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.

SŇATKY         
V listopadu 2012 nebyl před naším úřadem uzavřen žádný
sňatek.

STŘÍBRNÝ PODVEČER    
Na oslavu výročí 25 let od uzavření manželství jsme na
pátek 16.11.2012 pozvali 13 manželských párů. Pozvání
přijaly čtyři z nich. Po krátké formální části jsme poseděli u
občerstvení a zavzpomínali nad fotkami a zasmáli se veselým příhodám.

Ocenění bezpříspěvkových dárců
krve a krevní plazmy

STATISTIKA       
K 30.11.2012 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4283 obyvatel.

JUBILEA



V listopadu 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
pan Stanislav Zimmer
75 let
paní Věra Šolcová
paní Maria Tóthová
80 let
pan Antonín Verner
paní Jana Beranová
paní Helena Pachlová
85 let
pan František Dostál
paní Věra Lamková
90 let
paní Dagmar Šimonková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Držitel Zlatého kříže II.třídy ČČK
pan Jaroslav Seifert

Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Náchod jsme
v úterý 20.11.2012 předali vyznamenání 22 dárcům krve a
krevní plazmy. Bylo předáno 6 bronzových medailí
MUDr.Jana Janského, 10 stříbrných medailí, 4 medaile zlaté
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a 2 Zlaté kříže III.třídy. Mimořádnou událostí bylo předání
Zlatého kříže II.třídy panu Jaroslavu Seifertovi. Běžně se
toto ocenění předává v Praze, ale protože se pan Seifert
nemohl slavnosti v Praze zúčastnit, byl pozván do naší obřadní síně. Pro vaši představu uvedu počty odběrů pro jednotlivá ocenění: bronzová medaile 10 odběrů, stříbrná
medaile 20 odběrů, zlatá 40 odběrů. Zlatý kříž III. stupně se
uděluje za 80 odběrů a II. stupně dokonce za 120 odběrů.
Každoroční počty oceněných dárců nás ubezpečují o tom,
že spoustě našich občanů není lhostejné zdraví ostatních,
svých blízkých, ale i těch úplně neznámých. Děkujeme.

Vzpomínáme
Rok 2012 se chýlí ke svému konci. Přinesl a odnesl mnohé. Na začátku jeho druhé poloviny slavil úctyhodné 80.
narozeniny Ing. Václav Jirásek. Dlouholetý starosta Městského národního výboru Police nad Metují. Naposledy jsme
se, již tradičně, setkali u hranice Zimního táboření na
Hvězdě. Letos byl pan Jirásek jedním z „podpalujících“. Za
vedení města i jménem svým panu Jiráskovi přeji zdraví a
smysluplné dny ve své zdravě aktivní rodině. Děkuju za nás
všechny za nesmazatelnou stopu, kterou za své dlouholeté
vedení v historii města zanechal.

Milan Scholz – poslední mlíkař odešel bez návratu. Naposledy jsme se veselili v květnu v Krčmě při oslavě 100. narozenin pana Karla Vacka. Tělo odmítalo poslušnost, ale oči
dávaly tušit mladému duchu. Zákon života je však nekompromisní. Čest jeho památce!

Vlastimil Winter se narodil 2. 2. 1922 v Bělém. Krásné
devadesátiny jsme oslavili u Vlastíka doma. Celé menu
připravil a uvařil sám. Předal nám mnoho obyčejných životních moudrostí. Snad jsme mu i my v posledních chvílích
byli oporou. Nezapomeneme!


Výstava obrazů Petra Hejzlara už nebude
Koncem listopadu nás zastihla zpráva o tragické smrti
polického rodáka Petra Hejzlara.
Z moravské obce Hrušky, kam se rodina odstěhovala, se
každoročně Petr rád vracel do našeho kraje, kde čerpal
nejenom inspiraci pro své obrazy. Lety vybroušený malířský
styl si našel svoji klientelu a tak mohl Petr tvořit tak říkajíc
na volné noze. Mnohé výstavy Petra Hejzlara i ve společnosti zvučných jmen českého malířství /Kodet, Mach-Konečný,
Stříž, Novotná, Minařík/ v moravských galeriích Moravská
Nová Ves, Hodonín, Brno, ale i v pražské Galerii Atelier B&B
svědčí o jeho pevném postavení v obci umělecké. Dobrosrdečný, veselý člověk se srdcem na dlani, tak jsme ho znali
a je nám líto, že se už nenaplní nic z jeho plánů, třeba i
záměr vystavit jeho tvorbu v Polici nad Metují.
I


Blahopřejeme

Paní Vlasta Klapalová je známá především studentům
Polické univerzity volného času. Energická, přímá, obětavá.
Nezištně nápomocná organizovat, dělit se o nezapomenutelné zážitky, znalosti a zkušenosti.
Vlasta před koncem letošního roku slaví sedmdesátiny.
Je dáma, která se za svůj věk nestydí.
Přejme jí další žití ve zdraví s možností uskutečňování
obdivuhodných přání, plánů a snů. Věk přece nemusí být a
není diagnózou apatie a letargie. Pro Vlastu, zaplať Pánu
Bohu, cizí slova. Vlasto, blahopřejeme a děkujeme. Za vše!

Pan Karel Knittel z Honů letos slaví pětašedesátiny. Blahopřejeme a děkujeme. Za mnoho let veřejné služby, za
udržování pěkovské loutkářské tradice, za hlášení
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v obecním rozhlase, za mnoho „drobností“, které jsou nutné k udržení veřejné pospolitosti.
Ida Jenková

Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat pečovatelkám
paní Jiráskové, Štanclové, Konečné a panu Hubkovi za vlídný a obětavý přístup při péči o naše rodiče.
Dcery D. Hanušová a J. Ságnerová

Za vlídná slova útěchy, květinové dary a hojnou účast na
posledním rozloučení s naším milým upřímně děkujeme.
Rodina Šedkova

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
„Venku je vedro jako vo žních!“ Tuto větu pronesl jeden
z těch 67 přítomných v Pellyho domech. Psalo se datum 21.
11. Nevyzpytatelné počasí, mnohým vyhovuje. Ona zima i
se sněhem přijde a zase budeme láteřit. Paní předsedkyně
H. Pivoňková vyzvala přítomné, aby minutou ticha uctili
památku těch, kteří letos opustili naše řady… Na ni navázala místopředsedkyně I. Richterová a z placu sypala informace z oblasti kultury, ale výbornou nabídku rekondičních,
lázeňských i rekreačních pobytů. Nehudrejme, uvažujme logicky, jak upevnit svoji
kondičku, opustit milovaný Kvíčerov a užít si
tolik
preferované
„TECHTLE na „MECHTLE“ mnozí už „nemáme“ i když host pan M.
Schirlo nás obšírně
zasvětil přes čínskou
medicínu i v této oblasti. S klasikem: „Nikdy,
neříkej nikdy!“ Řadu
let studoval tuto úžasnou prastarou metodu.
Seznámil nás nejen s
Akupunkturou, technikou a taji, určováním diagnózy, bylinkami, houbami. Vše
nám obrazem přiblížil jeho syn. Resumé? Proč marodíme a
příčiny? Ze 70% je spouštěčem psychika, z 20% strava a z
10% dědičné nevysvětlitelné příčiny. Dnes už známe pojmy
TCM YIN a YANG. Bravo! Závěrečná věta? „Nechť váš život
plyne pokojně jako voda?“ smekám před jeho odborností.
Přejeme hodně uzdravených pacientů. ZUŠ s klavíristou
panem učitelem P. Čapkem a omladina. Dva mládenci se
představili hrou na violoncella a DUO Petra a Hedvička
zazpívali melodickou píseň z filmu Tři oříšky pro Popelku a
„Zvoneček“. Opět milé naladění do dalších dní. Novinka, tu
připravili dva ostřílení publicisté p. Petr Gola a Jiří Glet. Na
internetu
si
můžete
vyhledat.
Šťastní
senioři:
http://www.stastniseniori.cz/o-nas.html spousta zajímavostí z ranku bohatého zaujme i celou rodinu.
Senior klub Ostaš se setká již 12. 12. 2012 vánočně naladění, ve svátečním a opět s dárky. Šmejděte, gruntujte,
zajděte do FRCU, ať si navzájem uděláme radost. Párečky
do balíčku, prosím nedávejte, byly by chlupatý a není to
zrovna z toho nejzdravějšího sortimentu. O zdravé výživě
toho víte, tak se tím budeme řídit, ANO?
Vy se mějte adventně, uchovejte si čistou mysl a s gruntováním to nepřehánějte. Jsou mnohem zajímavější akce.

Přijďte mezi nás třeba na Čtení pana Fr. Pivoňky. To je
relaxace v knihovně!
Kde nás najdete?
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

OŽIVENÍ KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD
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Projekt se uskutečnil díky finanční podpoře z Fondu T-Mobile zprostředkovaném
Nadací VIA, pomocí dalších prostředků o.s.
JULINKA a především díky nezištné práci
všech dobrovolníků a žáků druhého stupně
ZŠ. Sepsáním Závěrečné zprávy k projektu
však naše práce nekončí.
Bude třeba dokončit prostory Rajské zahrady a na jaře umístit
lavičky. Další péče o Zahrady bude již v
rukou nás všech. Kompletní fotodokumentace a podrobnější informace budou uveřejněny na připravovaných www stránkách.
o.s. JULINKA

1. ročník soutěže

MERKUR ROBODAY 2012
už v sobotu 15. prosince!
Zveme všechny hravé kluky, na věku nezáleží, ať neváhají a přijdou. Kam? Na
opravdový svátek našeho proslulého Merkuru do společenského sálu Pellyho domů. Ať
nezmeškají začátek a ať vezmou
samozřejmě
s sebou
všechny holky, protože i ty
budou okouzleny! Kdy? V sobotu 15. prosince v 10.00 hodin
dopoledne. A co se tam bude dít?
Pořádáme soutěž robotů sestrojených z Merkuru! Že
mohou výtvory ze stavebnice Merkur „obživnout“ díky použitým elektronickým prvkům dnes asi už nikoho nepřekvapí,
pokrok nikdo nezastaví. Ale že je lze naprogramovat tak,
aby mezi sebou navzájem soutěžily, předháněly se
v šikovnosti nebo vytlačovaly soupeře z ringu, o tom možná
mnozí z vás ještě neslyšeli. Ano! A v takovýchto disciplínách
přijedou do Police soutěžit šikovní konstruktéři – fandové
Merkuru – z celých Čech a Moravy, pravděpodobně i ze
Slovenska. Soutěž, ačkoli letos proběhne teprve první ročník, už získává na věhlasu, hovoří se o ní na rádiových stanicích a záštitu nad její úrovní přijaly významné osobnosti a
instituce: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Prof. Petr
Fiala, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc
a také Hospodářská komora ČR. Na programu je též výstava
kuriózních exponátů z Merkuru, krátké odborné přednášky
se soutěží související,
prezentace slovutných
firem a pestré kulturní
vstupy. Mluveným a
jistě zábavným slovem
přislíbil celé setkání
provázet známý moderátor pan Čestmír Řanda
mladší. Pro účastníky
soutěže bude po celý
den
volně
otevřeno
Muzeum
stavebnice
Merkur i jeho mladší sourozenec - Muzeum papírových
modelů. Při soutěži proběhne předvánoční prodejní akce
stavebnic Merkur se zcela exkluzívní slevou z běžné ceny.
Vstupné na celou akci, jejíž oficiální ukončení předpokládáme kolem osmnácté hodiny, bude pro dospělé 60,-Kč, pro
děti věku školního 30,-Kč a pro mrňousky do šesti let je
vstup zdarma. Výtěžek bude použit na věcné ceny pro nejúspěšnější soutěžící, mnozí z nich k nám přijedou ze vzdálených koutů republiky.
Těšíme se na vás všechny, kteří u toho budete chtít být.
Jednak vaší přítomností podpoříte místní favority
v soutěžním klání, a co více – projevíte tím svoji úctu
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k šikovnosti technicky nadaných dětí (takových - věřte nebo
ne - ubývá!) a zároveň hrdost na to, že se fenomén stavebnice Merkur narodil v našem malém městečku.
Nikdo už nepochybujeme o tom, že ten pravý „polický
poklad“ je ukryt v křišťálové pitné vodě hluboko pod zemí.
A každý hrdý polický patriot musí zároveň dodat, že část
rodinného stříbra tohoto města je schována i v krabici
s nápisem Merkur.
Všichni jste srdečně zváni na soutěž Merkur Roboday
2012!
Za f. Merkur Toys s.r.o. Zdeněk Pátek

17. listopadu se sešly Pěkovské ženy, aby společně
zhodnotily svou práci za rok 2012 a popřály dvěma členkám
ke kulatému životnímu jubileu. Aby se nesedělo jen u
prázdného stolu, každá připravila a přinesla něco malého
k zakousnutí. Tím se naskytla příležitost k výměně osvědčených receptů a dlouholetých zkušeností z kuchyně.

O první adventní neděli se i u nás rozsvítil stromeček
naproti bývalé škole. Doubravka Čápová pomohla navodit
správnou atmosféru vánočními koledami. V zasedačce byl
promítnut krátký film o suchodolské kapličce. Premiéru
mělo nové ozvučení, které se využije jak při akcích
v budově, tak venku. Přítomní se občerstvili roládou od
Soumarů a svařákem.
Šárka Pokorná

Astronomický klub
Police nad Metují
ZIMNÍ SLUNOVRAT, ASTRONOMICKÁ ZIMA
nastává v letošním roce 21. prosince ve 12 hodin a 11
minut. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Naše Země se
na své dráze stále více přibližuje ke Slunci (nejblíže ke
Slunci bude na začátku ledna). Proč je tedy na naší severní
polokouli zima? Příčinu je třeba hledat ve sklonu osy rotace
naší planety k rovině, ve které obíhá kolem Slunce. Úhel
činí 66,6 °.
V období zimního slunovratu je naše severní polokoule
odvrácená od Slunce. Známe to z vlastní zkušenosti. V zimě
prochází Slunce nízko nad jižním obzorem, zatímco v létě
svítí vysoko nad našimi hlavami. Zpívá se o tom i v jedné
známé vánoční písni: Slunce se vynoří, hned však se
k pohoří skloní, rychle skloní…
Na sever od severního polárního kruhu v tomto období
Slunce nevychází. Nastává tam polární noc, která je často

doprovázená magickými světelnými efekty polární záře.
Polární záře bývá pozorovatelná i v našich zeměpisných
šířkách. Po zimním slunovratu se na severní polokouli začínají dny prodlužovat.
Pro úplnost zbývá dodat, že jižní polokoule je nyní ke
Slunci přivrácená a nastává tam léto. Slunce svítí kolmo na
obratník Kozoroha.

JASNÉ HVĚZDY ZIMNÍ OBLOHY
Připojená mapka zobrazuje známá zimní souhvězdí s
nejjasnějšími hvězdami. V polovině prosince se planeta
Jupiter nachází přesně nad jihem kolem 23. hodiny. Je zde
zakreslena nejen poloha Jupitera, ale také známá otevřená
hvězdokupa Plejády.
O letošních vánocích bude v noci z 25. na 26. prosince
necelý 1° jižně od Jupitera Měsíc.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER

SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Kozoroha dne 21. 12.
ve 12 hodin 11 minut SEČ. Nastává zimní slunovrat a začíná astronomická zima.
V prosinci se den nejprve o 20 minut zkrátí, ale
na konci měsíce bude již o 4 minuty delší.
6. v poslední čtvrti, 13. v novu, 20. v první
čtvrti, 28. v úplňku,
v první polovině prosince pozorovatelný ráno
nad jihovýchodním obzorem,
ráno nízko nad východním obzorem, končí
období viditelnosti,
večer nízko nad západním obzorem,
po celou noc v souhvězdí Býka, ideální podmínky pro pozorování. V polovině prosince najdeme Jupitera ve 23 hodin přesně nad jihem jako
nejjasnější a nepřehlédnutelný objekt.
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Panny,
pozorovatelný v první polovině noci v souhvězdí
Ryb,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

melilo a teplota pomalu a jistě klesala pod nulu. Co víc si
přát. Že?
V pátek večer bylo jako vždy promítání. Tentokrát se
nám představil Petr Kult, který je z Broumova. Jeho pásmo
Víkendové toulky Broumovskem bylo skvělé a velice zajímavé. Na promítání hlavně dorazili tradiční diváci z Police a
z Broumova. Broumovských bylo víc, neboť tak jak už to
začíná být tradicí, při akcích které pořádá náš Klub přátel
turistiky TJ Spartak Police nad Metují, vždy se vyrojí nějaká
akce…

Během pátečního večera přijížděli táborníci, kterých
jsme v sobotu večer napočítali 90 z 35 měst a obcí z celé
ČR. Což je podle nás pořadatelů dobré číslo. Hlavně počet
měst. Ovšem o číslech naše Táboření není, ale těší nás, že
zájem o naši akci neupadá. V sobotu, díky výbornému počasí většina borců podnikla túry po hřebenech stěn nebo uskutečnili přechod z Janoviček na Ruprechtický Špičák. Podle
jejich slov to bylo super. Navečer byla zapálena vatra a
poté bylo jako vždy posezení na chatě Hvězda, při kterém
k poslechu a tanci nám hrála výborná trampská kapela Pevná vůle.
K našemu Táboření patří vyhodnocení nejmladšího, nejstaršího, nejvzdálenějšího táborníka a nejpočetnější skupiny. Letos byl nejstarší Jan Abely z Hostinného, který se
narodil v roce 1939. Nejmladší táborník byla dvouletá Jana
Kolbová ze Suchého Dolu a nejvzdálenější byla Blanka
Hajdusová, která na Hvězdu přijela z Ostravy – Poruby. No
a nejpočetnější skupina byla z Týnce nad Labem. Přijelo
jich šestnáct. K úplné informaci o ZT na Hvězdě zbývá dodat, že v „kategorii“ příchozí máme zaregistrováno 47
lidiček ze sedmnácti měst a obcí z celé ČR. Podle našeho
odhadu, ale příchozích bylo daleko víc. Spousta lidí se nezapsala.
Letošek opět potvrdil, že tato akce má stále smysl. O
propagaci našeho regionu jsem již psal, ale jde i o to, že na
Hvězdě se lidi zastaví, popovídají, navážou nová přátelství,
prostě panuje pohoda. Což v dnešním uspěchaném stylu
života, není rozhodně málo.

Zimnímu táboření na Hvězdě
přálo počasí
Ve dnech 30. 11. až 2. 12. proběhl již 49. ročník
Zimního táboření na Hvězdě. Po několika ročnících, kdy
počasí bylo spíše jarní, se dá říci, že táboření bylo zimní
a počasí přálo. Hlavně v sobotu bylo nádherně. I proto se
dá konstatovat, že letošní ročník byl vydařený.
Letošní táboření začalo vlastně ve čtvrtek, kdy na Hvězdu dorazili první táborníci a jen stoupli na schody k chatě,
začalo sněžit. Výborný úvod. V pátek ráno opět lehce chu-

Těšíme se na shledanou na jubilejním 50. ročníků Zimního táboření na Hvězdě, které se uskuteční 6. až 8.12 2013
a bude zahájeno 6. 12. 2013 ve 12 hodin na polickém rynku.
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Klub přátel turistky TJ Spartak Police nad Metují děkuje
všem sponzorům našich akcí.
Jménem Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad
Metují, přeji všem občanům Police nad Metují v novém roce
vše nej, hlavně zdraví a osobní spokojenosti.
Petr Scholz

Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v černohnědé
barvě v kombinaci s ofsetem v barvách žluté,azurové, purpurové

Vánoční motiv "A"
Známka platí pro
tuzemský
poštovní
styk.
S touto
vánoční
známkou přeje klub
filatelistů KF 05-084
krásné vánoční svátky
a pohodu a zdraví do
nového roku 2013.

P.S. Letošní táboření bylo věnováno našemu kamarádovi
Zdeňku Procházkovi, který bohužel letos zemřel.

Stanislav Plachta

MaMiNa >>>>>>>>>>>>
(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy do prosince 2012

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Umělecká díla na známkách:
František Kupka (1871 - 1957)
Radosti života (1901 1902, Národní galerie
v Praze)
Námět
známky:
František Kupka (23.
září 1871, Opočno 24.
června
1957,
Puteaux, Francie) byl
český malíř a grafik
světového významu,
jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství.
Převážnou část života žil ve Francii. Byl též i grafikem ilustrátorem. Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin
české i světové výtvarné tvorby.
Narodil se jako nejstarší z pěti dětí v rodině notářského
úředníka v Opočně. Své mládí prožil v Dobrušce pod Orlickými horami, kde se vyučil sedlářskému řemeslu, ale již
tehdy maluje vývěsní štíty a obrázky svatých. Projevuje
velký malířský talent, a proto na přímluvu rodinného přítele
není nucen věnovat se svému řemeslu a je poslán nejprve
do řemeslnické školy v Jaroměři (1886) a posléze na pražskou Akademii (1887). Zde studuje jako žák prof. Sequense
až do roku 1891, kdy odchází do Vídně. Ve Vídni zůstal až
do roku 1895, kdy je poslán jako stipendista do Paříže.
Během studií na L´école des Beaux-Arts se živí malováním
plakátů, vyučuje náboženství a dokonce vystupuje jako
spiritistické médium (není bez zajímavosti, že Kupka byl
příznivcem teosofie, východních filosofií a mysticismu vůbec). V roce 1914 odchází dobrovolně na frontu, v bitvě u
řeky Aisne je raněn. Pomáhá organizovat československé
legie ve Francii, po návratu do Paříže, kde zakládá tzv.
Českou kolonii, jejímž předsedou je později zvolen. Po
válce je jmenován profesorem pražské Akademie, kde v
roce 1920 také přednáší. Přednáškovou činnost pořádá
později i v Paříži, kde vyučuje československé stipendisty.
Většinu svého života strávil na pařížském předměstí Puteaux, kde také 24. června 1957 umírá.
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Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Dopolední programy končí v tomto roce v pondělí
17.12.2012 !!!

Kroužky pro děti
Pondělí v 17:00 – Tanečky pro nejmenší s Martinou Macounovou
Pondělí v 18:00 – Keramická dílnička s Martinou Noskovou
Čtvrtek v 15:00 – Dramatický kroužek Korálek s Ivanou
Richterovou a Martinou Golovou.

Kroužky a kurzy pro dospělé – volná místa!!!
Pondělí v 15:30 – Cvičení na rehabilitačních míčích pro
těhotné s Mgr. Karolinou Donátovou Havlíčkovou.
Kurzy anglického jazyka s Martinou Golovou – pro pokročilé ve čtvrtek od 16:30 a pro začátečníky v 17:30
v mateřském centru.

Andělské svícení v sobotu 15.prosince v 15 hodin
Tato akce je součástí programu mateřského centra již od
jeho začátku. Jsme velmi rádi, že nebude chybět ani letos.
Jedná se o OSMÉ Andělské svícení v historii MaMiNy, které
je jako vždy poděkováním Rady sdružení návštěvníkům a
jejich rodinám za celoroční podporu a účast. Ani letos nebude chybět spirála světla, vánoční pohádka ani drobné
vyrábění. Budeme velmi rádi, když přijdete k nám prožít
krásné chvíle při tradiční akci a zažít se svými dětmi naše
rozlučkové Andělské svícení. Můžete sebou přinést drobné
občerstvení či cukroví na ochutnávku – rádi zhodnotíme 
Vstupné je samozřejmě dobrovolné.
Bližší informace o našich akcích a programech
najdete také na www.mcmamina.cz
nebo na Fcb profilu www.facebook.com/MCMaMiNa

Na každém konci je krásné, že něco
nového začíná
Jak už to tak v životě bývá, nastává čas odchodů a příchodů. Mateřské centrum MaMiNa jsem začala navštěvovat
cca půl roku po narození první dcery, v říjnu roku 2005. To
bylo i MC ještě v plenkách, ale úspěšně se rozrůstalo pod
vedením svých rodičů: Jitky Klímové, Zdeňky Schirlové a
Karoliny Havlíčkové. Poté, co dítka zakladatelek odrostla a
vyrazila do školek, bylo na čase se rozloučit s MC a vložit ho
do rukou nových. V roce 2008 jsem kormidlo vedení MC

převzala já společně se Simčou Pohlovou. Snažily jsme se
statečně čelit novým úkolům a překážkám – příprava nových
prostor, první dotace MPSV a její obhajoba, nové akce pro
veřejnost, přednášky, kroužky aj.
Během čtyř let se s námi v Radě MC objevila spoustu
dalších šikovných rukou a poradních hlav: Iveta Tautzová,
Iveta Vítková, Ivana Středová, Naďa Dvořáková, Lada Úlehlová, Petra Gajdošová, Martina Nosková a nyní Renata Klímová. Děkuji vám všem za vše, vy naše Radní 
Avšak činnosti a provoz mateřského centra nebyly nikdy
závislé pouze na Radě sdružení, ale také na nezištné a
dobrovolnické činnosti jeho návštěvníků z řad maminek i
jejich rodin. Opravdu není v mých silách vyjmenovat všechny tyto úžasné lidi s velkými srdíčky tak, aniž bych na někoho zapomněla. Takže díky moc všem takhle nehezky
hromadně, ale doufám, že vy to jistě pochopíte.
Také by samozřejmě nic nešlo bez spolupráce s jinými
organizacemi, základní a mateřskou školou, městem, krajským úřadem, Sítí MC ČR, sponzory a dalšími a dalšími…
Jistě vás napadne, proč to všechno zde píšu. Nuže, jak
již bylo výše zmíněno, život je o příchodech a odchodech. A
nyní nastal čas odchodu můj a mé Rady – tedy té sdružení.
Naše děti už odrostly bačkůrkám v mateřském centru a
maminky už si nemohou užívat tu svoji „dovolenou“ a musí
se zapojit do pracovního procesu. A také je čas to naše
dítko Mateřské centrum MaMiNa posunou o kousek dál. Dát
také šanci jiným, aby ho nechali vzkvétat a růst a měli ho
rádi tak, jako jsme to léta dělali my a ti, co ho vypustili do
světa před námi.
Jsem velmi ráda, že se našly maminky, které mají zájem se o MC v budoucnu starat. Díky jim za to.
Tímto se tedy loučím s Mateřským centrem MaMiNa za
sebe i současnou Radu sdružení. Přeji novému vedení ve
složení Eliška Žáková, Helena Pohlová a Marie Hornychová
spoustu elánu, síly, nápadů, projektů, sponzorů a pomocníků.
A všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013 – ať je
zase o kousek lepší než ten předchozí….
mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková

pracovníci Katky vždy oceňovali čas a úsilí, které MaMiNě
věnovala. Katka v mnohém navazovala na myšlenky zakladatelek centra (Jitky Klímové, Zdeny Schirlové, Karolíny
Havlíčkové), ale přicházela také se svými originálními nápady, dokázala se inspirovat činností jiných center v našem
regionu. Mezi výborné nápady patří Velikonoční výstava
dětských prací v Pellyho domech, dílnička na Polické pouti,
Velikonoční vaření s dětmi, čtvrteční tvoření maminek
Babinec, občasné zkrášlovací soboty Proměny, závod dětí
na kolech O piráta silnic, Prázdniny s MaMiNou, dramatický
kroužek pro děti, žděřinovská podoba Dětského dne, akce
v rámci kampaně Táta dneska frčí...
Katko, díky za nás dospělé, díky i za děti. Přejeme Ti
hodně úspěchů v nové práci a štěstí ve všem, o co se snažíš.
Naďa Dvořáková
… a snažit se budeš. Velký dík i jménem města.
Ida Jenková

Žijí mezi námi…
Mgr. Lenka SLAVÍKOVÁ
- ředitelka CKV Pellyho domy

Mateřské centrum v roce 2013

Představujeme (neúplný) tým maminek, které budou pod vedením
Elišky Žákové v mateřském centru
připravovat každé dopoledne v týdnu
zajímavé programy pro maminky a
jejich dětičky. Rády uvítáme i nebojácné tatínky, babičky a
dědečky.
Přijďte se do centra kdykoliv podívat!
Začínáme druhým týdnem v lednu. Podrobnosti o programech a kroužcích budou uveřejněny v lednovém PM a na
webu www.mcmamina.cz .
Kontakt: Eliskazakova@centrum.cz

Poděkování Kátě Hlávkové
Nový rok přinese změny ve vedení mateřského centra
MaMiNa. Několik let dávala směr činnosti centra Káťa Hlávková. Návštěvníci centra, členové sdružení, nejbližší spolu-

Jsi z Dobrušky. Jak ses dostala do Police?
Vlastně shodou okolností. Můj přítel získal v Polici práci,
takže jsem se snažila najít si ji tu taky, to jsem ještě studovala v Olomouci. Chvíli mi to sice trvalo, ale nakonec se
poštěstilo.
Takže se Ti tady líbí?
Nikdy bych neřekla, že do tak nádherného kraje (jezdili
jsme sem se skauty z Dobrušky na výpravy, ve Velkých Petrovicích jsem dokonce zažila svůj první tábor v životě)
budu někdy patřit jako jeho „obyvatel“. I když je pravda,
že jediné, co mi z té doby utkvělo, byla polická radnice,
kterou jsem v té době vnímala velmi pohádkově, cukrárna
na náměstí s vyhlášenou nejlepší zmrzlinou v kraji, a samozřejmě vlakové nádraží vzdálené od Police několik kilometrů. :-) To je prostě unikát. Líbí se mi tu, opravdu moc.
Nejvíc mi tu vyhovuje právě ta propojenost s přírodou.
Vezmete kolo, vyjdete pěšky a jste prostě „venku“ – v lese,
ve skalách. A to je na tomhle místě úžasné! Úplně mě to
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fascinuje. Nemohla bych žít ve velkém městě. Jsem ráda,
že jsem právě tady a všechno, co mám ráda, je blízko u
mě.
Zkus prosím porovnat kulturu v Polici s kulturou v jiných
městech.
To je trochu šalamounská otázka a nejsem si jistá, zda
jsem schopná na ni v současné situaci odpovědět. Úskalí
spočívá v jedné věci. Než jsem se začala realizovat v Polici,
vnímala jsem kulturu jakožto její účastník – ať už se jednalo o Dobrušku, nebo větší města, kam jsem jezdila. Všude
se něco zajímavého dělo a děje. A že se toho neděje málo!
Nabídka je pestrá a vy nemůžete stihnout všechno, tak si
vybíráte. Rozhodnutí, jak chcete trávit svůj volný čas, jaká
akce vás osloví, co vás zajímá, už je potom na každém.
Nicméně v Polici jsem v trochu jiné pozici. V pozici toho,
kdo kulturu „vytváří“, směruje, obohacuje. Nejsem tedy
jejím „přijímatelem“ v pravém slova smyslu, takže srovnání
s ostatními městy bych nechala raději na ostatních. Zajímavé by bylo srovnání se stejně velkými městy v republice,
takhle srovnáváme tak trochu nesrovnatelné.
Letošní, 65. ročník Polických divadelních her byl trochu
jiný, než ty předešlé, co si pamatujeme. Odkud se vynořil originální nápad na Thálii, která uváděla jednotlivá
představení?
Thálie se zrodila v Uherském Hradišti na naší cestě za
„příklady dobré praxe“. Impulsem pro ni byl plakát, který
lákal na přímý přenos Cimrmanovy hry České nebe do přihlášených kin v celé České republice. Posteskly jsme si
s Marťou (pozn. Martina Golová z IC) celkem hlasitě, že
bohužel tento výjimečný zážitek nemůžeme lidem v Polici
zprostředkovat. Nicméně drobný titulek plakátu: „Divadlo
kinu. Kino národu. Cimrman sobě,“ se nám podvědomě vryl,
chvíli jsme si s ním hrály, až nás při hesle „divadelníci sobě“ napadlo, že by letošní ročník mohla uvádět právě postava Thálie – múza všech divadelníků, v jejíž postavě dochází vlastně ke spojení několika světů a realit (záleží na
konkrétní hře, osobnosti režiséra, hercích na straně jedné a
diváky, kteří divadlo milují, na straně druhé) a ještě ten
den jsme vytvořily první scénář.
Jak vůbec vypadá zákulisí Polických divadelních her? Co
vše se musí odehrát mimo divadelní scénu, aby se uskutečnily?
Příprava na další ročník probíhá vždy již na začátku roku. Vybírají se jednotlivá představení (ať už na základě
osobních zkušeností, či výsledků z divadelních soutěží a
referencí). Důležité je, aby si v programu každý našel „to
své“, a aby festival nabídl i něco nového, co zaujme. Na
jaře se tedy domlouvají podmínky realizace, termíny, podepisují smlouvy. Během letních měsíců pracujeme na
grafickém stylu her, vytváří se plakáty, letáky, rozjíždíme
propagaci. Od konce září/začátku října pak probíhají samotné hry. Letos jsme je s Marťou dramaturgicky obohatily
o umělecké workshopy, úvodní koncert a závěrečný Maškarní rej. Vzhledem k odložení představení divadla Ungelt až
na konec listopadu, nedošlo bohužel k uskutečnění zájezdu
do Národního divadla v Brně, jak jsme původně plánovaly.
Stihla sis nějakou kulturní akci v Polici zamilovat?
Z pohledu diváka rozhodně festival Jeden svět,
z pohledu organizátora potom jednoznačně Polické divadelní hry. Festival Jeden svět považuji za jedinečný fenomén a jsem ráda, že právě v Polici se našli lidé, kteří se do
jeho organizace pustili s velkým nadšením. Opravdu se nás
totiž dotýká i to, co se děje na druhém konci světa! A o to
jde. My Češi si stále na něco stěžujeme, místo abychom se
zastavili a uvědomili, jak se vlastně máme skvěle. Je to
prostě paradox. Festival tyto pohledy propojuje, umožňuje
lepší pochopení toho, co jinak nevidíme. Třeba jen z toho
důvodu, že média nám servírují mnohem senzačnější a
zajímavější zprávy, o jejichž relevanci však můžeme pochybovat, když se nad jejich podstatou zamyslíme. Jeden
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svět se snaží lidi spojit, naučit je diskutovat, přemýšlet a
vyburcovat k aktivitě, k onomu „zajímat se a pomoci“.
Jak trávíš volný čas?
Volný čas? :-) S nástupem do práce jsem si splnila svůj
sen, který začínal naivní představou v mých 15 letech tj.
studiem na JAMU a působením v divadle. Brzy jsem ale
pochopila, že tohle moje cesta nebude, ale zůstat „v oboru“ jsem chtěla, jen jsem v té době zatím nevěděla, jakým
způsobem. Za tu možnost, že mohu být tady a dělat to, co
dělám, jsem opravdu velmi vděčná. To je v současné době
můj volný čas (práce a to, co mě zajímá tj. divadlo a kultura, se hodně prolíná). Jinak co se týče mých dalších koníčků, ráda čtu, zpívám, hraji na kytaru, lyžuji, jezdím na
snowboardu, na kole, na motorce, nebo se jen tak toulám
krajinou. Ráda se koukám do ohně a spím pod širákem,
mám ráda fialky, sníh, hory, východ slunce, hudbu (hlavně
rock a folk), veterány, Tatru 613, své přátele, Járu Cimrmana, kreativní lidi a svýho Kubu.:-)
Děsí Tě datum 21. 12. 2012, kdy má nastat konec světa?
Osobně to vnímám jako konec určitého cyklu
na duchovní úrovni, konec – ano, ale zároveň i začátek.
Začátek něčeho nového, obrat k jiným hodnotám. Hodně
lidí to podle mě přiměje k bilanci, kam vlastně jdeme a
proč tu jsme, a to je dobře. Samozřejmě jedním datem a
stylem „odteď se všechno změní“ to nespravíme, ale tenhle
proces už trvá delší dobu, alespoň já to tak vnímám. Lidé
hodně lpí na majetku, jsou závislí na věcech, nemají čas.
Čas ale nemají z toho důvodu, že si ho udělat nechtějí. To
rozhodnutí uvědomit si, co je pro nás skutečně důležité,
čeho chceme v životě dosáhnout a podle toho se pak chovat, je pak na každém z nás.
Blíží se konec roku, co bys popřála sobě i druhým do
toho nového?
„Lepší mířit ke hvězdám a minout, než na kupu hnoje a
trefit se…“ Možná trochu drsně řečeno, ale můj názor je, že
když člověk po něčem touží, má o to usilovat, takže do
dalšího roku bych všem ráda popřála hodně síly a odvahy
k uskutečnění toho, co si z celého srdce přejí.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Skutečné Vánoce
Vánoce jsou původně náboženský svátek, oslava příchodu
Ježíše Krista a také všechny dávné vánoční obyčeje to připomínají.
Lidé doma uklízejí, pečou cukroví, zpívají koledy a vaří
spoustu jídla. Všechny tyto činnosti byly původně určeny pro
přivítání právě narozeného Ježíše – pro jeho potěšení.
Jenomže dnes se všechno dělá pro uspokojení našich tělesných smyslů, zatímco původně všechno bylo určeno pro službu
a oslavování Boha. Ježíš Kristus přišel rozšiřovat lásku k Bohu a
také k bližnímu svému. Říká se, že když bylo Pánu Ježíši Kristu
dvanáct let, šokoval ho pohled na Židy, obětující ptáky a zvířata v synagogách a proto odmítl židovský náboženský systém a
započal nové náboženství – křesťanství – které následovalo
přikázání Starého zákona „NEZABIJEŠ!
Každý by měl být šťastný, když vidí své bližní šťastné a
každý by měl být nešťastný, když vidí druhé nešťastné – prostě
člověk má cítit štěstí a neštěstí druhých jako své vlastní.
Krásné Vánoce 2012 přeje

Markéta Jandová

Pochvala hlavňovským ženám
Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek
16.listopadu 2012 od 19 hod. v místním malém kulturním
stánku - víceúčelové klubovně již tradiční „Posezení pro
seniory“, ale nejen pro ně. Na akci byli pozváni jak místní
senioři, tak i senioři – chalupáři.
Kdo měl chuť si přijít popovídat o problémech současného života v Hlavňově i ve společnosti, o tom co se nám

líbí, co nás trápí, kdo si chtěl zazpívat nebo i zatančit,
přišel a byl jistě spokojen.
Trojici hlavňovských žen pod taktovkou Dáši Krausové
děkujeme za pozvání, vzorné zajištění kulturního programu
s občerstvením a příjemně prožitý večer s přáteli v předvánočním čase.
V příjemném prostředí na harmoniku zahrála i tentokrát
sehraná dvojice - Maruška Ryšavá z Pěkova a neúnavný Pepa
Nentvich. I jim vřelý dík.
Hlavňovští senioři

veliké dělo. Není náhoda, že také hlavní kostel v Kutné
Hoře, městě proslaveném těžbou stříbra, je zasvěcen právě
sv. Barboře. Svátek sv. Barbory zde slavili havíři tím, že
v dolech nechávali přes noc hořet kahany na počest oblíbené světice a na ochranu před smrtelnými úrazy.

ATRIBUTY
Svatá Barbora bývá nejčastěji zobrazována s miniaturou
věže s třemi okny (v níž byla vězněna), s kalichem a hostií
(symbol svátosti oltářní, kterou jí přinesl anděl před popravou), též s mečem (kterým byla sťata) nebo s pavím pérem
(symbol nesmrtelnosti).

SVATÁ BARBORA V LIDOVÉ TRADICI

Světci k nám hovoří …
SVATÁ BARBORA
Kdo byla svatá Barbora
Svatá Barbora, panna a mučednice,
patří ke čtrnácti svatým pomocníkům,
vzývaným ve zvlášť těžkých chvílích,
např. při morových epidemiích. O jejím
životě se nedochovalo mnoho zpráv.
Podle legendy žila koncem 3. století a
pocházela z města Nikomédie (nyní
Turecko). Byla jedinou dcerou v rodině
bohatého kupce Dioskura. Její matka
brzy zemřela a otec, zapřisáhlý nepřítel křesťanů, ji bedlivě střežil a vychovával v duchu helénismu. Aby ochránil
svou krásnou dceru před svody okolí, především před tehdy
stále ještě zakázaným a pronásledovaným křesťanským
učením, nechal pro ni u svého domu vystavět vysokou věž.
Ta byla sice luxusně vybavena, ale byla přece jen vězením.
Jedním z jejích strážců byl mladý křesťan, který dívku
přivedl ke křesťanské víře. Když se to otec dozvěděl, chtěl
Barboru donutit zříci se této víry. Dívka se jí však odmítla
vzdát. V dalším Barbořině osudu se pak jednotlivé verze
rozcházejí. Podle jedné z nich jí rozzlobený otec na místě
stal hlavu mečem a v té chvíli sjel z čistého nebe blesk,
otce zabil a spálil na prach. Podle jiné verze Barbora utekla
a ukryla se v jeskyni. Její úkryt však pronásledujícímu otci
vyzradil proradný pastýř a za trest se mu všechny jeho ovce
proměnily v kobylky. Následovalo opět setnutí hlavy otcem,
jehož pak zabil blesk. Podle poslední verze vydal otec Barboru soudcům, kteří ji věznili a nechali krutě mučit, aby se
vzdala své víry. Ani jim se to nepovedlo. Ve chvíli, kdy byla
mučena, byla přítomna jiná žena jménem Julie, která se
rovněž vyznala ze své křesťanské víry. Nakonec otec rovněž
sťal Barboře hlavu mečem a v tutéž chvíli, kdy umírala, byl
zabit bleskem. Julie také umírá a později byla prohlášena
za svatou.

O PŮVODU JMÉNA A JEHO OBLIBĚ
Jméno Barbora je řeckého původu a znamená cizinka,
barbarka. U nás jich žije podle statistiky na www.krestnijmena.cz /seznam/ více než čtyřicet pět tisíc.

SVÁTEK A KULT SVATÉ BARBORY
Svátek sv. Barbory připadá na 4. prosinec.
Svatá Barbora je patronkou havířů, stavebních řemesel,
dělostřelců a lidí pracujících se střelným prachem, architektů, matematiků, tesařů, kameníků, kuchařů a řezníků,
ochránkyní před náhlou a násilnou smrtí a smrtí bleskem.
Její příběh pochází pravděpodobně až ze 7. století a svatá
Barbora se připojila k nejuctívanějším světcům. Byly jí
zasvěceny stovky kostelů a kaplí po celém světě a její jméno nese také množství kostelních zvonů. Její obraz se často
objevoval na hlavních děl nebo na vojenských praporcích.
Jistě ne náhodou využili toto jméno i Voskovec a Werich ve
své známé hře Těžká Barbora, kde se jedná o stejnojmenné

Jen málo jmen je opředeno tolika pověrami a tradicemi
jako právě Barbora. Souvisí nejen s blížícími se vánočními
svátky, ale i s dávnými předkřesťanskými tradicemi.
Dodnes přetrval jeden zvyk vztahující se k svátku sv.
Barbory, opatřit si „barborku“, třešňovou nebo višňovou
větvičku. Větvičky v tento den uříznuté věštily svobodným
dívkám, zda se do roka provdají. Pokud větvička rozkvetla
právě na Štědrý den, byla svatba jistá. O kolik dní rozkvetla
dříve, o tolik měsíců se svatba uspíšila. Pokud větvička
nerozkvetla, prozradila na dívku, že už není panna, a proto
dívky občas schovávaly své větvičky před zvědavýma očima
rodičů na tajná místa, často v chlévech, kde bylo teplo.
Barborky také mohly dívkám prozradit, za koho se provdají.
To bylo tehdy, když si dívka uřízla větviček několik a každou označila jménem chlapce. Která nejdřív rozkvetla, za
toho se provdala. Rozkvetlou větvičku si pak dívky cestou
na půlnoční ozdobily šněrovačku. Byla to výzva pro chlapce…
V některých vesnicích se ještě ve 20. století dívky převlékaly za Barborky, obcházely v předvečer svátku po staveních, zpívaly písně o sv. Barboře a podělovaly děti cukrovím, ovocem a ořechy podobně jako o dva dny později s.
Mikuláš. Někde chodily dívky jednotlivě, jinde ve skupinách
po třech až šesti. Chodily ve volných bílých, někdy též
černých šatech, obličej měly zamoučený nebo překrytý
závojem či přehozenými dlouhými vlasy. Hlavu zdobila
korunka, nebo věneček. V jedné ruce nosily metlu, v druhé
uzlík s dárky, někdy též zvoneček, kterým se ohlašovaly.
Písně o sv. Barboře bývaly pozůstatkem barokních divadelních her ze 17. a 18. století. Typické pro Barborky bylo
mumlání: „Mulisi, mulisi ...“, což bylo zkomolené: „Modli
se, modli se …“

PRANOSTIKY O SVATÉ BARBOŘE
-

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do
Vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
Po svaté Baruši střez nosu i uší!
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně
trávy.
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.
Svatá Barbora bývá naškrobena.
svaté Barboře ležívá sníh na dvoře!
Svatá Barborka táhne saně ze dvorka.
Když je svatá Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na
ledě.
Je-li na den svaté Barbory hodně jinovatky na stromech,
bude hodně ovoce v budoucím roce.

PAMÁTKY ZASVĚCENÉ SVATÉ BARBOŘE
Nejznámější památkou, zasvěcenou s. Barboře, je u nás
bezesporu již výše zmíněný chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, jehož stavba byla započata na sklonku 14. století a
trvala celých 170 let. Chrám byl zasvěcen patronce horníků,
jež měla chránit muže pracující ve zdejších stříbrných
dolech. Tato gotická katedrála je zapsána v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
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POČÁTKY OCHOTNICKÉHO DIVADLA
V HLAVŇOVĚ
Již v sedmdesátých létech byl ve zdejší obci zřízen spolek divadelních ochotníků, který se však záhy rozpadl. Teprve r. 1891 byl založen s velkými obtížemi přičiněním
některých snaživých mladíků nový Spolek divadelních
ochotníků „Tyl“. Pánové František Janeček, Antonín Zeidler
a Jan Michl si umínili, že překonají všecky obtíže a uspořádají po příkladu jiných obcí divadelní představení. K nim
sluší se připojit Františka Vintra a některé členy ze starších
ochotníků, hlavně Jana Stehlíka a Františka Šarfa (kameníka). Staré jeviště (dekorace) bylo v prabídném stavu přivezeno ze Žďára, kde bylo půjčeno, dalo se přemalovat a tak
pořízena dekorace. Podium bylo pořízeno z prken, jež věnovali někteří zdejší rolníci. Tak bylo sehnáno vše nejnutnější, aby se mohlo hrát. Jednalo se ještě o místnost.
K tomu cíli byl vyhlédnut sál pana J. Stehlíka, který měl
v sále mechanické stavy a proto byla navrhována světnice
pana J. Jirků, rolníka z čp. 20. Tomu se rozhodně opřeli
ochotníci a na jejich žádost vyprázdnil p. J. Stehlík sál a
postavilo se tam jeviště. První divadelní představení bylo
sehráno 20. prosince 1891 - Klicperův Divotvorný klobouk.
Představení bylo dost zdařilé, takže účinkující nabyli chuti
k další činnosti. Ačkoliv se hrálo zdařile a se zápalem, přece nebyla návštěva žádoucí. To proto, že mnozí a mnozí,
staří i mladí nepřáli tomuto vlasteneckému skutku a sami
nechodili a i jiné zráželi, aby se nechodili na komedii dívat.
Žalostný to byl zajisté úkaz v našich dobách a velmi špatná
odměna pro účinkujíc. Ti se ale nedali zastrašit, nešetřili
obětí, aby udrželi tak záslužný podnik. Přes všechny kladené potíže a nástrahy vytrvali. Bylo si jen přát, aby členové
a přátelé divadelních ochotníků také setrvali v této ochotě,
aby skutečně svou vytrvalostí přinesli zdar spolku, obci,
vlasti i národu. Příkladem všem byli „Vlastenci z boudy“,
chtěli se řídit jejich příkladem, aby zajisté tak došli k cíli,
jakož i oni došli.
Ke zdárné a účinné činnosti spolku bylo z plna srdce
zvoláno „Zdař Bůh“.
Josef Matěna, t.č. režisér
Přehled sehraných divadel do konce roku 1893:
Divotvorný klobouk – fraška o 3 jednáních - NE 20.12.1891
Medium - NE 24. 1. 1892
Ptáčník – veselohra o 1 jednání od V. K. Klicpery - NE 21.2.1892
Který je ten pravý –fraška o 1 jednání dle Jos. Štolby
Závěť – drama o 3 jednáních od J. Štolby - NE 20. 3. 1892
Třiasedmdesát krejcarů – fraška o 1 jednání - NE 10. 4 1892
Příjemné jitro – fraška o 1 jednání
Na Dušičky – obraz ze života - NE 6. 11. 1892
Sedlák Zlatodvorský – obraz ze života o 4 jednáních – NE11.12. 1892
Hospodář a výměnkář – obraz ze života o 4 jednáních - NE 1.1.1893
Obětováno – činohra o 4 jednáních – NE 22.1.1893
Sedlák křivopřísežník – obraz ze života o 3 jednáních - NE 26.2.1893
Kříž u potoka – obraz ze života o 10 obrazech – NE 19.3.1893
Doktor Tlučhuba – veselohra o 3 jednáních – NE 9.4.1893
Dvě Růženy – fraška o 3 jednáních – NE 12.11.1893
Dvě sestry – obraz ze života o 3 jednáních – NE 19.12.1893
Z knihy zápisů Spolku divadelních ochotníků „Tyl“ v Hlavňově
vybral František Janeček
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční, nový občanský rok
Nastala zima, příroda
utlumila své životní projevy
a s výjimkou části živočišné
říše se uložila ke spánku. My
bychom to možná rádi udělali podobně, leč nám to není
dáno a tak nezbývá než
doma pořádně roztopit, na
ven se důkladně strojit.
Podle občanského kalendáře
prožíváme poslední měsíc v
roce, církevní kalendář však
už odpočítává první dny nového liturgického roku. Vstoupili
jsme do něho 2. prosince 1. adventní nedělí a započali tak
adventní přípravu na Vánoce, tedy na oslavu příchodu Božího syna Ježíše Krista na svět, prostřednictvím Panny Marie,
jak to Bůh, ve svém plánu spásy pro nás naplánoval a uskutečnil. Nenechme proto adventní čas uplynout bez užitku,
aby nekonečně dobrý Bůh mohl znovu vstoupit do našich
srdcí a přebývat v nich. Adventní doba je výzvou
k uklidnění, k duchovnímu pozvednutí a návratu k Bohu,
k otevření srdce a očekávání osobního setkání s Kristem. Je
také příležitostí ke konání dobra. Advent je rozvržen do
čtyř adventních nedělí a následujících dní a při bohoslužbách používáme fialová roucha. K adventní době patří také
adventní věnec. Je symbolem společenství a také vítězství
Božího království nad zlem a hříchem a jeho zelená barva je
symbolem života. Jeho čtyři svíce, které postupně zapalujeme o adventních nedělích, symbolizují svým přibývajícím
světlem toho, které je „Světlem světa“. On rozptyluje
temnotu, strach a nejistotu a místo nich nabízí lásku, radost, pokoj a spásu. Po období adventní přípravy pak
vstoupíme do radostné doby vánoční, jejíž liturgickými pilíři
je Slavnost Narození Páně a Boží Hod vánoční. Následně si
připomeneme mučedníka sv. Štěpána, evangelistu sv. Jana
a oběti Pilátovi žárlivosti - sv. mláďátka betlémská a oslavíme Svatou rodinu. No a pak už tu bude závěr letošního
občanského roku, za který poděkujeme při bohoslužbě na
Silvestra a začátek roku nového, který oslavíme jednak
bohoslužbou na Hvězdě a také slavností Matky Boží Panny
Marie. Tento čas nás také přirozeně vede ke vzpomínkám a
hodnocení toho, co jsme prožili, co dobrého se nám podařilo nebo naopak co se nepodařilo a k poděkování Bohu i
lidem kolem nás. Zároveň je také potřebné dívat se dál,
protože se před námi otevře neznámý prostor nového roku.
Přivítejme ho proto s nadějí a očekávejme věci a události
příští s pokorou, s pokojem v srdci a hlavně s vírou v Boha a
Boží pomoc.
V době adventní budou bohoslužby v našem kostele,
vzhledem k pooperační rekonvalescenci a následné léčbě
pana faráře, takto:
- v úterý bohoslužba slova od 17.00 hod.
- v pátek mše svatá od 17.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Páteční mše svaté - 7., 14. a 21. (tzv. rorátní = ke
cti Panny Marie), jsou určené především pro děti a rodiny.
Úřední hodiny jsou v úterý a v pátek před bohoslužbou a mší svatou, případně podle osobní domluvy.

V době vánoční pak budou bohoslužby a doprovodné
akce takto:
25. 12.- Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
půlnoční mše sv. od 0.00 hod.
- Boží hod vánoční, mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
26. 12. - Svátek sv. Štěpána,
mučedníka, mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
27. 12. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,
mše sv. od 17.00 hod.
28. 12. - Svátek sv. Mláďátek betlémských,
mše sv. od 17.00 hod.
29. 12. - mše sv. s nedělní platností od 17.00 hod.
30. 12. - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
nedělní mše sv. od 8.00 hod.
31. 12. - Silvestr, mše sv. na poděkování za rok 2011
od 16.00 hod.
1. 1. - Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše sv.
na začátek nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE,
mše sv. od 8.00 hod. a od 15.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
6. 1. - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů),
nedělní mše sv. od 8.00 hod.
9. 1. - Slavnost KŘTU PÁNĚ,
nedělní mše sv. od 8.00 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami
Jako každoročně, bude
i letos v našem farním
kostele vystaven a zpřístupněn vánoční betlém
s jesličkami. V týdnu od
17. do 21. prosince budou
mít
možnost
návštěvy
kostela a prohlídky betléma mateřské školky a
základní školy. O svátcích
25. a 26. prosince a 1.
ledna bude tato možnost pro širokou veřejnost v dopoledních a odpoledních hodinách bude kostel a betlém
přístupný. V ostatních dnech pak bude betlém přístupný v
době bohoslužeb, mimo tento čas je možná individuální
návštěva a prohlídka po předchozí domluvě s děkanstvím.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
6. prosince - Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince - Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. prosince - 2. neděle adventní
13. prosince - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
16. prosince - 3. neděle adventní
23. prosince - 4. neděle adventní
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Boží hod vánoční
26. prosince - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince - Svátek sv. Mláďátek betlémských
30. prosince - neděle, Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
31. prosince - Silvestr
1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
6. ledna neděle, Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
13. ledna neděle Svátek Křtu Páně
„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali ve hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji
vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se

Vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto
vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů, kteří takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
Lukášovo evangelium 2, 8-14
Rádi bychom popřáli všem pokojné prožití doby adventní a radostné a požehnané vánoce.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Sváteční bohoslužby
Církve československé husitské
Náboženská obec CČSH Vás zve na půlnoční mši 24. 12.
2012 ve 22.00 hodin (hudebního programu se zhostí skupina Médium) a mši na Hod Boží 25. 12. 2012 v 9.00 hodin,
kdy si také do 15.00 hod. můžete prohlédnout betlém.
Se starým rokem se rozloučíme 30. 12. 2012 v 9.00
hodin.
Všichni jste srdečně zváni!
Pokoj v době adventní, klidné Vánoce a zdraví v novém
roce přeje
Rada starších CČSH v Polici n. M.

Tříkrálová sbírka 2013
Opět připravujeme vše potřebné,
aby skupinky dětských koledníků převlečené za tři krále s doprovodem dospělé osoby mohly koledovat v našich
domácnostech i na ulicích. Nově se
snažíme zajistit pochůzky také v České
Metuji, kde se zatím nechodilo. Sbírka
proběhne ve dnech 2.-6. ledna 2013 do zapečetěných pokladniček, které budou viditelně označeny, dospělý doprovod koledníků bude vybaven průkazem a informačními materiály. Veškeré vybírané prostředky Tříkrálové sbírky jsou
chráněny proti zneužití. Peníze budou použity na dobročinné aktivity Sdružení Česká katolická charita, na pomoc
rodinám v nouzi a podporu soc. Aktivit pro starší, osamocené a nemocné lidi, na národní a zahraniční humanitární
pomoc.
Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Městská policie v listopadu
-

-

-

V listopadu městská policie zjistila pachatele černé
skládky v ulici Bělská /u větrolamu/ a u „hnojiště“….
oba tyto výtvory má na svědomí jeden a týž člověk.
V době sběrných dvorů, kontejnerových stání a všemožných slušných způsobů, jak se zbavit odpadu, je toto
zkrášlování přírody neomluvitelné. V prvé řadě provedl
úklid a následně byl ohodnocen řádnou pokutou.
Zajistila řádnou likvidaci dvou odstavených vraků na
území města.
V souvislosti se zimní údržbou si dovolujeme upozornit
všechny řidiče a majitele vozidel, aby dbali na řádné
parkování, nenechávali stát své vozy na ulicích, zejména tam, kde to odporuje zákonu. Zájem mít sjízdné a
schůdné komunikace a chodníky jistě převýší bezohlednost při parkování a lenost jednotlivců, upravit si stání
na svých pozemcích.
V zahradní ulici stojí odstavené vozidlo Seat Ibiza černé
barvy RZV – 3H99265. Toto vozidlo zde překáží a nám se
nedaří kontaktovat majitele. Z tohoto důvodu prosíme
toho, kdo jej zde odstavil, či má k vozidlu nějaký vztah,
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aby jej pokud možno přeparkoval na parkoviště, třeba
„u mlékárny„, abychom nemuseli přikročit k jeho odtažení.
- Od neděle 9. 12. 2012 došlo ke změně v rozmístění
zastávek na autobusovém nádraží. Autobusy opouštějí
Tyršovu ulici od pošty nahoru. Tím se zvýší možnost parkování v této části města. Zákaz zastavení však bude
v ulici Husova od opravny jízdních kol po plechovou čekárnu. Vzhledem k najíždění vozů k jednotlivým spojům, zde bude tolerováno jen zásobování provozoven,
nikoli parkování vozidel, krom čekajících autobusů dopravních společností. Žádáme všechny, kterých se to týká, aby dodržovali dopravní značení a nečinili zmatky a
zbytečné prostoje.
- Záchytné kotce jsou doslova nabité.. za poslední měsíc
přibyla postarší fenka menšího vzrůstu a jedné fence
umístěné v kotcích necelé dva měsíce se narodilo šest
štěňátek.. Vzhledem k počasí a nejen k němu… doufáme, že se najde někdo, kdo se pejsků ujme.. prosíme za
ně.
- Dnes a denně jsme svědky mnoha lidských trápení a
bolestí.. větších či menších. Býváme vtaženi do různých
životních situací, kde se hledají cesty nové, i ty dávno
zapomenuté.. Některé z těchto všech příběhů nám práci
protnou jen na chvíli.. některé se objevují znovu a často.. na některé nikdy nezapomeneme, ať
na ty
s dobrým koncem, ale i na ty, kde lidská zloba bere vrchem… rozum, slušnost a poctivost prohrávají na plné
čáře..
Přejeme Vám všem krásné Vánoce, svátky v roce největší, prožité v blízkosti těch, se kterými Vám je dobře.. klid,
pohoda a vše dobré, ať Vás provedou přicházejícím rokem,
který krom konečného čísla nebude nijak, nijak nešťastný…
Petr Zima – vrchní strážník MP

Ádrkros
V sobotu 3. listopadu se konal
v Adršpašských skalách již 32.
ročník
populárního
běhu
„Ádrkros“, pořádaného řadu let
jako „Memoriál Ivanky Čadové a
Mirka Šmída“, kterým jejich osudová láska k horám nedovolila
dožít se úctyhodného stáří. Tento
závod byl původně určen pro úzkou skupinku horolezců. Postupem
času se však z něho stala „masovka“, charakterem připomínající spíše populární „Běchovice“
nebo „Jizerskou 50“, než intimní, rodinný podnik. Pořádá
jej Petr Blahna. Všude ale čtu, že je to Pete Blahna a nevím, zda je to způsobeno chybným zápisem v matrice nebo
nedokonalou výslovností v ranném mládí. Účinně mu pomáhají v roli rozhodčích také členové a funkcionáři Lyžařského
oddílu Spartaku Police nad Metují.
Takto rozsáhlý podnik má kromě výhod, jako je vyšší
výběr startovného, větší účast reportérů a fotografů ze
sdělovacích prostředků a účast významných VIP osob z řad
veřejného a politického života, jako je Mgr. Jiří Heřman
Škop, místostarosta Police nad Metují, také nevýhody. Všude se čeká fronta. U zápisu, na čaj a co je nejhorší, i
v bufetu a hospodě. V tomto směru vždy s láskou vzpomínám na bufet Oliny Jarčuškové a její „lahváče“ při „Běhu
okolo Ostaše“ a nezapomenutelný mátový čaj na občerstvovací stanici v osadě Řeříšné při “Běhu Broumovskými stěnami“.
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Při prezentaci k závodu jsem byl vystaven intimní otázce od pořadatelky Lenky, zda jsem normální muž. I při
nejednoznačné odpovědi „Nevím, již se nepamatuji“, jsem
však po zaplacení 60 Kč na start závodu připuštěn byl. Peníze i tady měly větší váhu, než případná úchylka běžce.
Startovné 60 Kč se na první pohled může zdáti částkou
vysokou. Nutno však zmínit, že je o 10 Kč nižší, než normální vstupné do skal a ještě k tomu dostanete v cíli čaj.
Také je třeba ze startovného pokrýt výdaje na organizaci
závodu, jejichž podstatnou složku tvoří náklady na grog a
„svařák“ pro polické rozhodčí.
Závod samotný patří k nejlehčím běhům v okolí, až na 3
výjimky je to samá rovina, s převážně pískovým podkladem.
Někdo si stěžuje na nutnost překonání několika schodů při
výběhu ke skalnímu útvaru „Milenci“. Což ale doma po
schodech nechodíte a všude máte výtah? O tom dost pochybuji. Trasa závodu, necelých 9 km, by se s trochou nadsázky dala absolvovat po jedné noze. Takže tvrzení některých
závodníků, že na závod je potřeba tvrdě trénovat, jsou jen
pózou pro novináře.
Po rovinatém začátku přece jen přijde stoupání, jehož
délka zdá se býti nekonečnou. Pokud však zvolíte vhodnou
strategii a na startu se nehrnete dopředu, na úpatí kopce je
před Vámi spousta závodníků a Vy kvůli malé propustnosti
trati můžete jen jít pěšky. Tím máte cca 2 km možnost
šetřit síly na další úseky závodu. Letos jsem měl štěstí, že
jsem se zařadil těsně za pohlednou tmavovlásku, s hezkým,
černým dresem a přitažlivou postavou. Svoji pozici jsem
hájil před dalšími dotěrnými běžci nekompromisně, i za
použití loktů. Pohled, který byl zvláště v prudších částech
kopce velice poutavý, mě přiměl k rozhodnutí, že zahájím
společenskou konverzaci. A tak v úseku, kde se cesta trochu
rozšiřuje, jsem nasadil k trháku, zlikvidoval půlmetrovou
ztrátu a zařadil se po bok tmavovlásky. Po mých několika
duchaplných větách mi byl odměnou úsměv závodnice a
odpověď „Aj dount andrstend“. Tím jsem dospěl k názoru,
že si moc nepopovídám. Přesto jsem to nevzdal, vytáhl
z hloubi své paměti několik cizích slov, jako je „hill, up,
down, hill as kráva, way, sajrajt on way“ a pokračoval
v konverzaci. Na otázku, zda je z Anglie, dívka odvětila, že
nikoliv. Ale již si nepamatuji, zda řekla „I am from Deutschland nebo Germany“. Každopádně z některé z těchto
dvou zemí byla. Tím mě přesvědčila, že závodu se zúčastňují nejen borci z Česka, ale i ze zahraničí. Na vrcholu
kopce však dívka s číslem 449 zrychlila a zmizela mi
z dohledu, aniž jsem jí stačil zamávat. Dodnes na Susanne
Renner von Dresden před spaním vzpomínám.
Další část trati jsem již absolvoval bez větších zážitků,
bez jediného dívčího úsměvu a pohlazení. Jen v jednom ze
seběhů jsem si musel společně s ostatními běžci dávat pozor „na hubu“. Ne snad proto, abych něco nevhodného
neřekl, ale abych si ji v této části trati s kluzkým povrchem
nerozbil.
V úseku, kde se běží po asfaltce, se objevili provokatéři
v automobilové dodávce s lůžkovou úpravou a své kamarády
povzbuzovali v poloze v leže, s pivem v ruce. Mne i přes
početné davy diváků nikdo nepovzbuzoval, jen několik
docela pohledných dívek na mě volalo „dávej, dávej“. Já
jsem však u sebe nic neměl, ani jsem nevěděl, co ode mne
chtějí a nebyl jsem si jist, zda se náhodou nejedná o potomky loupeživých rytířů ze skal. Tak jsem raději přidal a
utekl jim ze strachu, abych nepřišel třeba o trenýrky. Představa vzduchového chlazení motoru sice není až tak marná,
ale té ostudy! Davy diváků a turistů v protisměru, raději
nemyslet.
I přes poměrnou jednoduchost trati jsem si všiml, že
jedna z horolezkyň ze „Zomba týmu“, zvyklá pouze na
asfaltové chodníčky v Brně či sněhová pole v Himalájích, si
vyvrtla kotníček a vzala zavděk zbytky sněhu
z Adršpašských skal pro zchlazení bolavé části svého půvabného těla. Věřím, že ani toto menší zranění jí nezabránilo

v účasti na posezení s ostatními kamarády - horolezci, jež
se tradičně koná v přilehlé restauraci a obvykle končí až
v časných, případně pozdních ranních hodinách.
Zpestřením programu jsou závody nejmenších dětí na
louce před vstupem do skal. Zaujal jeden z nejmenších
hochů, který několikrát na trať vyrazil dříve, než liknaví
rozhodčí stačili určit pořadí předchozí kategorie. Opakovaně musel být tatínkem dohnán a zařazen zpět na start. Na
závodě jsem potkal i několik bývalých běžeckých nadějí
(Lucka Havlíčková, Jana Jenková), které však v poslední
době dávají přednost daleko příjemnějším radovánkám a na
závodě se objevily s kočárkem. Navrhuji proto pro příští rok
vyhlásit v rámci „Ádrkrosu“ běh maminek s kočárkem.
Již před startem hraje na pódiu před bufetem živá hudba, která však na trati bohužel slyšet není, takže závodníci
si musí vše vynahradit až po doběhu. V rámci vyhlašování
nejlepších závodníků předvedli společný taneček všichni
vítězové jednotlivých kategorií, to znamená, horolezci,
horolezkyně, horolezčata i normální muži a ženy. Byla také
zvolena miss Ádrkros. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a
pokud jsem si stačil dobře všimnout, tak vítěz kategorie
horolezců Zomba (pro neznalé Honza Beran) vyhrál opravdové horolezecké lano. Kromě nejlepších závodníků ceny
obdrželi i někteří další účastníci, kteří jsou vždy osobitým
způsobem vylosováni. Já jsem zatím nikdy štěstí neměl, a
to závodím hlavně kvůli cenám. Tak snad za rok.
Nechť i nadále roste věhlas tohoto závodu a přispívá tak
k dobré náladě všech pravidelných i nepravidelných účastníků a v mnoha případech i k radosti až do rána. Do budoucna věřím i ve zrychlený přísun životodárných tekutin
pro vyprahlé účastníky závodu, z nichž někteří se letos
vrátili domů bez sebemenší stopy piva v těle.
Vojtěch Kvapil - účastník závodu, jehož zběsilému
tempu nestačilo 54 soupeřů

Úspěchy jezdců AMK Police
a zhodnocení sezóny 2012

V kategorii 80 se na 1. místě umístil Jan Štancl s číslem 8.
Všem obrovská gratulace a poděkování za prezentaci Automotoklubu Police nad Metují a města Police nad Metují
nejen na výše uvedených závodech, ale i po celý rok 2012.
A teď ke zhodnocení sezóny 2012. V letošním roce slavil
Automotoklub Police nad Metují 60. let od svého založení.
Letošní motoristická sezóna z pohledu Automotoklubu
Police nad Metují byla velmi naditá. Začali jsme výroční
členskou schůzí, která se konala dne 25.2.2012 v restauraci
Sokolovna v Polici nad Metují. Další významnou akcí polického automotoklubu byl ve dnech 23.-24.3.2012 již 34.
ročník Plesu motoristů, který se opět konal na chatě Hvězda
v Hlavňově. Bohužel nám před plesem vznikly problémy
s hudbou, ale ty se záhy vyřešily a tak dvoudenní ples zdárně proběhl.
K výročí 60. let od založení jsme uspořádali jednodenní
oslavu spojenou s dětským dnem, která se konala 2.6.2012.
Dopoledne ukázali své umění kluci jezdící na BMX kolech,
odpoledne probíhali různé soutěže pro děti, svoji show
předvedl trialista Pavel Baláš, Svobodovi přivezli na ukázku
svoji závodní Tatru, členové RC Klubu představili jízdy RC
modelů.
Nejdůležitější akcí Automotoklubu Police nad Metují byl
již čtvrtý ročník Mezinárodního mistrovství České republiky
v Cross Country motocyklů a čtyřkolek, které se konalo ve
dnech 23.-24.6.2012 v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov,
v objektu bývalého dolu Kateřina. Dle ohlasů se závod opět
líbil, i když vzhledem k tahanicím ohledně národní autority
mezi AČR a ČSMS k nám přijelo o něco méně jezdců, než
bývá zvykem.
Ve dnech 24.-29.9.2012 se konala Mezinárodní šestidenní v Enduru (ISDE 2012), které jsme se jako
diváci zúčastnili. Byla to parádní podívaná. ISDE se uskutečnila ve východním Německu v okolí města Chemnitz.
I v roce 2012 jsme pro okolní obce a organizace stavěli
pódium a stan DSO Policka. Pomohli jsme při pořádání obou
Sudet.
Bohužel opět nedošlo k opravě svépomocné dílny. Probíhali jednání se zástupci města Police nad Metují, ze kterých vyplynulo, že oprava či přestavba dílny je na dobré,
ale ještě na dlouhé cestě.
Tímto také děkujeme městu Police nad Metují za poskytnuté finanční dary (granty) a za podporu našeho spolku.
Sponzorům děkujeme za podporu při pořádání závodu Mezinárodního mistrovství České republiky v Cross Country motocyklů a čtyřkolek a dobrovolníkům za pomoc při jeho
přípravě či průběhu.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nej
do nového roku.
za AMK Police – Petr Dostál

Hodnocení hráčů mladší
fotbalové přípravky
Dne 13. 10. 2012 se v České Čermné uskutečnil závod terénních motocyklů nazvaný „Poslední tankování“, kde nechyběli i jezdci Automotoklubu Police nad Metují.
V kategorii Hobby nad 250 se na vynikajícím 1. místě umístil se startovním číslem 225 Petra Matěna a na 2. místě se
startovním číslem 35 Václav Kohl. V kategorii dětí od 1-15
let se na skvělém 1. místě umístil se startovním číslem 8
Jan Štancl. O týden později, tj. 20.10.2012 se jelo závodit
do Bakova u Červeného Kostelce, kde proběhl další závod
nazvaný „Poslední tankování“. I zde jeli naši jezdci a to
konkrétně Pavel Plachta se startovním číslem 206, který se
umístil na 19. místě, Petr Matěna s číslem 225, který se
umístil na 23. místě, s číslem 35 Václav Kohl, který dosáhl
na skvělé 2. místo, s číslem 4 Petr Obršál, který se umístil
na 20. místě, všichni jeli kategorii Open Hobby. V kategorii
Mx2 Hobby se umístil se startovním číslem 78 na 13. místě
Petr Teiner a na 8. místě Jan Vajsar s číslem 155.

Upozornění: následující řádky nejsou vhodné pro rodiče,
kteří si o svých ratolestech přejí číst pouze chválu.
Máme za sebou 7 turnajů, neboli 21 soutěžních zápasů,
což je dostatečný počet, abychom zjistili, jak si jednotliví
hráči počínali.
Brankář
Marek Ištok – pravý opak gólmana Petra Čecha, který
přišel do anglického klubu Chelsea jako výborný brankář a
tam mezi tyčemi pouze mrznul, chytal rýmu a ztrácel formu. Marek přišel ze Suchodola jako naprostý nováček a pod
palbou střel jeho výkonnost neustále rostla. V posledních
zápasech byl již ochoten spadnout i na mokrou trávu ve
snaze chytit i nějakou střelu po zemi. Ještě tak zvýšit pozornost a nenechat se rozptylovat letícími vránami, čápy
nebo letadly.
Obránci
Míra Hlaváček – již v tréninku prokazoval nezměrnou
bojovnost, často končící pláčem po důrazném souboji.
V utkáních si vedl většinou velmi dobře, i přes drobnější
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postavu je nekompromisním obráncem. Útokem na nervy
trenérů jsou jeho občasné kličky do středu hřiště, směrem
k vlastní brance. Chtěli bychom požádat rodiče, aby mu
k obědu a večeři dopřáli vydatnějších porcí, třeba i na úkor
svého minipejska.
Kuba Pivnička – tvrdost je mu vlastní, nasazení jak kdy,
výkony většinou dobré, pokud nehlídá postranní čáru místo
soupeře. Přivítali bychom větší soustředění na hru. Jako
obránce vstřelil 1 gól, čímž zastínil většinu našich útočníků.
Vojta Rýdl – působí nejčastěji v obraně, ale s úspěchem
může zaskočit i v brance nebo útoku. Střelu má tvrdou,
zvláště při tréninku, kdy ohrožuje spoluhráče i trenéry.
V zápase pak často vypustí střelu, která sotva doletí
k nejbližšímu spoluhráči nebo brance. Za nasazení zaslouží
pochvalu. Často připomíná obránce z časů začátku fotbalu.
Vyhrne si rukávy, rozběhne se a míč napálí. Jedno kam,
hlavně, že letí.
Vojta Švorčík – díky své robustnější postavě má respekt
soupeřů a nekompromisní odkopy, které však ne vždy končí
u nohou spoluhráčů. Ve srovnání s tatínkem, starším trenérem mužstva, má ještě velké rezervy v brilantnosti techniky. Pohybu zatím chybí větší elegance, obratnost i rychlost.
Výborný je v chytání vos do PET lahví.
Jarda Zemek – tento hoch udělal veliké pokroky, jeho
zaujetí pro hru, dynamika pohybu i patřičná tvrdost z něho
dělají jednoho z našich nejlepších obránců.
Honza Zemek – oproti bráchovi má výhodu podstatně
robustnější postavy, svých předností však nevyužívá a působí příliš laxně. Na míč se často raději dívá, než o něho bojuje. Přesto vstřelil 1 gól. K chybám svých spoluhráčů je velmi kritický, tím občas připomíná běsnícího Tomáše Řepku.
Matěj Khun – nezúčastnil se všech turnajů, v zápasech
příjemně překvapil bojovností, vytrvalostí i fotbalovým
uměním. Přivítali bychom však větší kázeň na trénincích.

Útočníci
Standa Rubáček – nejlepší střelec týmu, míč si dobře
vodí, kličky také umí, z hokeje je mu vlastní i tvrdost a
dobrá hra tělem. Chybí mu však větší ochota nahrát spoluhráčům do výhodných pozic. Určitě však má rezervy
v rychlosti a obratnosti. V tělocvičně zatím není schopen
přeskočit kozu. Ale snaží se to napravit.
Jirka Klíma – přírodní talent ze Suchodola, náš
2.nejlepší střelec, hodnocení podobné jako u Standy, rychlost mu ale nechybí. Je vidět, že využívá volných chvil
k individuálnímu tréninku s bráchou, kamarádem Markem,
taťkou nebo i dospělým sousedem.
Tomáš Valchař – jeho maminka určitě tuší, jaké hodnocení bude následovat. Tomáš je 3.nejúspěšnější střelec
mužstva. Jeho úspěšnost a přínos pro tým by však mohl být
ještě větší, kdyby s mamkou chodil běhat a část trati absolvoval ve sprintech. Tomášovi chybí rychlost a ochota o míč
bojovat i ve chvílích, kdy si nemusí popotahovat trenýrky.
Také vydatné svačiny mezi zápasy nepřispívají ke zvýšení
pohyblivosti tohoto hráče.
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Kuba Maryška – hráč, kterého fotbal velmi baví a
k tréninku využívá každé volné chvilky. O přestávce fotbalového utkání dospělých nedovolí ani mladšímu trenérovi
dojít si na záchod a pro pivo před tím, než si s ním natrénuje přihrávky. Zajímavostí je, že přes jeho dobré výkony
nevstřelil ani jediný gól. Zato však nastřelil několikrát tyč a
břevno, jednou dokonce u vlastní branky.
Matěj Němeček – při tréninku hraje velice dobře,
v utkáních zatím příliš výrazný nebyl a neprosadil se. Dobře
si počínal spíše v zápasech, ve kterých byl nasazen jako
obránce. Ke své dobré technice potřebuje přidat rychlost,
důraz, dynamiku.
Matěj Vít – hráč drobné postavy, s velmi dobrou míčovou technikou. Kdyby nastupoval proti soupeřům stejné
věkové, váhové a výškové kategorie, určitě by patřil
k nejlepším. Proti soupeřům o 2 roky starším, 2 hlavy větším a 20 kg těžším se prosazuje těžko. To se ale brzy může
změnit, Messi je taky maličký. K prvním zápasům na
1.turnaji nechtěl nastoupit, neboť se mu nelíbil dres. Na
dalších turnajích jsme již nastupovali v dresech nových,
hezčích, takže problém byl vyřešen. Jeho fotbalový život
mu občas komplikují zapomnětliví rodiče.
Míra Macek – patří do kategorie našich malých blech,
s velkým zaujetím pro fotbal. Je autorem nejhezčí střely
na vlastní branku, ale i nejlépe proměněné penalty. Jeho
nálady se velice rychle střídají, ze smíchu do pláče a naopak to stihne rychleji, než přeběhnout hřiště.. Když je
s něčím nespokojen, umí dělat nádherně mrzuté obličeje.
Je to rodilý útočník, v mnoha zápasech jsme jej však
v blízkosti branky soupeře hledali marně.
Patrik Koky – je velice dobrým hráčem, je docela rychlý a hlavně vytrvalý, nastoupit může kdekoliv. Uspěl i v roli
brankáře na turnaji v Machově. Gól však zatím kupodivu
nevstřelil žádný. V tělocvičně jako jeden z mála umí přeskočit kozu.
Vašek Valchař - zatím se neprosadil do elitních čtyřek,
patří však mezi nejlepší náhradníky. I přes svoji drobnou
postavu má při utkáních výborné okamžiky a do míče si
každý zápas několikrát kopne.
Jindra Pejskar – fotbal jej velmi baví, rád by při zápasech viděl v řadách diváků kromě prarodičů a maminky také
někoho z dalších příbuzných, například pratetu Inku. Nejvíce mu vyhovuje, když při tréninku hraje malý počet hráčů,
například dva na dva. V zápasech mu u míče překážejí jak
protihráči, tak i spoluhráči a málokdy se přes jejich blok
k míči dostane. Potom předvádí kolem míče elegantní tanečky, připomínající spíše tance Indiánů kolem mučednického kůlu, než boj o míč.
Matyáš John – rovněž jemu vyhovuje menší počet hráčů
na hřišti, což mu však při zápasech nemůžeme splnit. Chybí
mu větší rvavost, což je námět pro tatínka, aby s ním co
nejvíce na dvorku nebo v obýváku o míč bojoval.
Ondra Jirman – do zápasů se kvůli zranění zapojil až
v závěrečné fázi. Na hřiště si přinesl zvyky z tenisových
kurtů a dodržoval zásadu, že musí střežit svoji polovinu
hřiště, bez ohledu na místo výskytu ostatních hráčů a balonu. Zatím se mu nepodařilo zcela rozlišit, kdy je roh, kdy
aut, kdy se hází a kdy kope. Ochotně dobíhá a podává míče,
které skončí daleko mimo hřiště.
Doufáme, že jsme na nikoho z hráčů, kteří hráli mistrovské zápasy, při hodnocení nezapomněli. Pokud ano, nedostatek napravíme a věnujeme mu prostor v příštím čísle. A
jestliže jsme psali o nějakých drobných nedostatcích ve
výkonu, věříme, že si z toho hráči vezmou ponaučení a
příště již bude místo jen pro chválu.
Hráčům i rodičům přejeme hezké Vánoce, klukům pod
stromeček případné chybějící fotbalové vybavení a větší
zapojení rodičů do individuálního tréninku. Rodičům navíc
bujarého Silvestra bez vážnějších následků v Novoročním
ránu.
Trenéři mužstva Vojta Kvapil a Kamil Švorčík

Sokolských 150 let
– to není jenom historie…
Letošní rok sokolská tělovýchova slavila úctyhodné roky
své činnosti a s ní jistě i její poličtí členové. A právě jim - a
hlavně jedné z nich – bych chtěl touto cestou poděkovat.
Díky mým profesním zkušenostem a poznání si snad mohu dovolit tvrzení o tom, že postupně slábne fyzická výkonnost a všeobecné dovednosti dětí. Nemám na mysli nějaké
významné sportovní výkony jednotlivců, ale základní pohybové dovednosti, mezi které počítám obyčejnou chůzi, běh,
všeobecnou vytrvalost, obratnost, reakci na vzniklé situace.
Děti dnes mají, čím dál tím ve větším počtu, problémy se
svým vlastním tělem. Řada obyčejných životních situací je
pro ně problémových. Vždyť kolik z nich po škole nebo o
víkendu vezme míč, kolo, lyže a hlavně nějaké kamarády,
spolužáky a jde jen tak ven…? Kolik z nich umí vylézt na
strom, vyšplhat na něco vyššího, než je židle u počítače?
Jak – a jestli vůbec - umí hodit kámen, šišku, sněhovou
kouli? Hodit míč, chytit míč, kopnout do něho … přeskočit
překážku, potok, plot, udělat kotrmelec, vyrovnat se se
škrábnutím, s boulí…
Ale abych navázal na úvod. Naštěstí se stále objevují
mezi nimi jednotlivci, kteří slušně drží tělo, umí běhat,
skákat, nejsou z nových věcí vystrašení a hlavně - nevzdávají to. A z drtivé většiny odpovídají kladně na moji tradiční otázku: „Ty jsi chodil-a do gymnastiky?“
Dovolte mi tedy touto cestou mé osobní a velké poděkování trenérce polických sokolských gymnastů za letitý
sportovní příběh. Nejen za to, že svými svěřenci dělá radost
jednomu stárnoucímu tělocvikáři, ale hlavně za tu dlouhou
řadu mládežníků, kteří jí prošli rukama. A i když to drtivá
většina u řehole zvané gymnastika nevydrží, vštípené základy v nich už zůstanou jako dobrý základ pro život. A to
není málo.
A tak tedy – paní Jitko Krásná – krásná práce! Díky
moc.
S přáním zdaru a síly do dalšího „boje“ Vás zdravím.
Petr Jansa, kabinet TV, ZŠ Police n.M.
P.S.
A ještě přeci jen: Ježíšku, prosím, naděl letos těm našim dětem také třeba míč, švihadlo, pálku na tenis, pinec, badminton,
lyže, kolo, nebo jen kvalitní boty na běhání – prostě cokoli na
sportování a hlavně je nauč chodit zase ven … děkuji Vám všem –
Ježíšci ….

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá za podpory MěÚ Police nad Metují a sponzorů florbalový turnaj

O pohár starostky města Police n.M.

TJ Sokol Police nad Metují
TJ Sokol Police nad Metují děkuje za
sponzorské dary pro děti na Mikulášskou
besídku:
panu Purkertovi, Scheirberovi, Suchomelovi
a Kvíčerovské pekárně.
Výbor Sokola

Příjemné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí
a zdraví v novém roce 2013
a hodně cvičebních úspěchů
přeje výbor Sokola

Vedení účetnictví, daňové evidence,
zpracování mezd, daňová přiznání

Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95

Tel.: 737178406
Email: stanislava.holeckova@seznam.cz

Prodám dvougaráž

s prostorem k rekreačnímu ubytování
nebo ke skromnějšímu bydlení s možností přístavby.
Kontakt: 728 884 961

„táta všech polických florbalových turnajů “ 13. ročník

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

sobota 12. ledna 2013 – pro radost
neděle 13. ledna 2013 – soutěžáci

systém :

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

přihlášky :

nejpozději do 4. ledna 2013
písemnou formou na jansapetr@seznam.cz
startovné 400,- kaček za tým

informace :

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

pro radost :

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

soutěžáci :

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

rozhodčí :

uvidíme – vloni sliboval …a nepřijel ….

ceny :

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

přijďte pobejt !

Petr Jansa
608122819

Prodám dřevěnou postel

s polohovacími rošty + matrace o velikosti
200 cm x 180 cm.
Kontakt: 728 884 961
Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1, 77m2 v centru
Police nad Metují.
Informace na
tel.: 736 480 070

Vyklízení bytů, domů, půdy, sklepa
apod. Výkup pozůstalostí a nábytku.

Až 1000,- Kč zaplatím za starou
pivní lahev s nápisem. Koupím pohledy.

Kontakt: 606 270 421
32

!!! NOVINKA !!!

LAMA energy a.s.
nabízí

dodávku zemního plynu

pro domácnosti i firmy

za stálou cenu

875 Kč/MWh po dobu 3 let.
Současná cena RWE - 1 112 Kč/MWh,
Bohemia energy - 1 060 Kč/MWh.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platby za distribuci
a kapacitu.
Kontakt: Vojtěch Kvapil - 721 417 360

Nabízíme do pronájmu
vybavenou restauraci
v

PENSIONU 65

(příp. s GRILL-BAREM),
POLICE NAD METUJÍ.
Cena 10.000,- Kč měsíčně.
(příp. 15.000,- měsíčně)
KONTAKT: 737 261 680-681

Prodám zahrádku 348 m2,

Pod Havlatkou – chata, kamenný sklep, skleník, ovocné stromky, pitná voda a elektrické
vedení součástí. Cena dohodou.
Kontakt: 607 951 833

Nabízím pronájem staršího bytu 1+1

v Polici nad Metují (ulice Gagarinova) za cenu
3500 + energie. K tomu navíc sklep a větší
komora v bytě. Vybavení: plně vybavená koupelna a WC, kuchyňská linka se sporákem, kuchyňská vestavěná skříň, podlahové krytiny.
Kontakt na e-mail: Nove-Byty11@seznam.cz
nebo mob. 776 855 749.

Nabízím pronájem pěkného zcela
nového bytu v Polici nad Metují

Bytová jednotka v kategorii 2+KK o výměře 44m2
za cenu 4 300 Kč + energie. Kauce 2 nájmy. Nízké
náklady na topení. K tomu navíc nadstandardně
velký sklep a jedno vyhrazené parkové stání. Vybavení: plně vybavená koupelna a WC, nová kuchyňská linka bez spotřebičů, kuchyňská vestavěná
skříň a šatní předsíňová skříň, podlahové krytiny.

Kontakt na e-mail: Nove-Byty-11@seznam.cz
nebo mob. 776 855 749.

VĚRA NOVÁKOVÁ
     REALITNÍ MAKLÉŘ
Pronajmeme výrobní a skladovací
prostory v centru Hronova cca
2 400m2. Čisté prostředí po rekonstrukci. Případně jednotlivá podlaží á 800m2
včetně kanceláří a sociálního zařízení.
Volné ihned. Kontakt: 737 261 680- 681

PRODÁM STARŠÍ RODINNÝ DŮM
V OKRAJOVÉ ČÁSTI POLICE NAD METUJÍ
JE PŘÍZEMNÍ S PODKROVÍM V ZAPOČATÉ REKONSTRUKCI. ZASTAVĚNÁ PLOCHA 104 M2, POZEMEK
DVORA O PLOŠE 80 m2. DŮM MÁ NOVOU STŘECHU
S KRYTINOU Z ASFALTOVÉHO ŠINDELE. JE NAPOJEN NA ELEKTRICKOU ENERGII, VODOVOD A KANALIZACI. CENA: 350 000,-Kč
KONTAKT: 728 913 321

Potřebujete ihned nový účes,
střih nebo barvu?
KADEŘNICTVÍ
Hvězdecká 16, Police nad Metují
Očekávám Vás od 7.00 do 12.00 sudý týden nebo od
12.00 do 18.00 lichý týden. Můžete přijít bez objednání,
nebo se objednat na tel.: 775 529 149, ráda přijedu i
k Vám.
Těší se na Vás Veronika Juhásová
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realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky
RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.
Řešení exekucí.
Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz
www.rva.cz

KNIHKUPECTVÍ
P AP Í R N I C T V Í
Kohlovi
Masarykovo náměstí 17 – Police nad Metují
Po více jak 21 letech provozování živnosti na polickém
náměstí, přesouváme prodejnu ke kruhovému
objezdu na Komenského náměstí (bývalé Železářství
Fulka).

Prodej ve starých prostorách bude ukončen na
Zlatou neděli 23. 12. 2012.
Do té doby máte stále možnost plnohodnotného
nákupu knih, novin a časopisů, omezeného
sortimentu papírenského a do vyprodání zásob 50%
slevy na sklo, dárkovou keramiku a obrazy.
Využijte proto výhodných podmínek! Protože, čím více
toho nakoupíte, tím méně toho budeme muset
stěhovat!
Tímto Vám všem děkujeme za podporu, nákupy a
přízeň, a doufáme, že nám ji zachováte i nadále o
200 metrů dále.
Kohlovi

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87
Datum:
18. prosince 2012
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
20. prosince 2012
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. umístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz

KNIHY PAPÍR
HRAČKY Jiří KOHL
Komenského náměstí 402,
Police nad Metují
Se starým rokem jako bychom zavřeli
knihu

a s novým rokem
jako bychom brali čistý arch papíru
a tužku do ruky.

Přejeme Vám krásně prožité Vánoce

a spoustu příjemných řádků v roce

nadcházejícím.

__________________________________
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Hospůdka na Ostaši
Provozní doba o vánocích
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

21.12.
22.12.
23.12. (dlouhá noc)
24.12. (Štědrý den)
25.12. (První sv. vánoční)
26.12. (Štěpán)
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12. (Silvestr)
1.1.2013 (Nový rok)

11-24
10-24
09-24
zavřeno
zavřeno
uzavřená spol.
11-22
11-24
10-24
09-22
11-16
12-20

Program akcí na leden
Pátek - 4.1. od 19 hodin
promítá Ctibor Košťál „Kde domov můj“
Pátek - 11.1. od 19 hodin
promítá Vladimír Cinka „Expedice Pik Lenin“
Sobota - 12.1. od 19 hodin
hrají „Kamarádi osady 5“
Pátek - 18.1. od 19 hodin
promítá RNDr. Petr Rybář „Expedice Himalaya 76“
Poslední lednový víkend (25.-27.1.)
„ZVĚŘINOVÉ HODY“
Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
www.ostas.eu
Hospůdka tel.: 604 371 576

proběhne na bývalém koupališti
ve Žďáře nad Metují
ve dnech

21. – 22. 12. 2012
v době od 9.00 do 16.00 hod.

a 23. 12. 2012
v době od 9.00 do 13.00 hod.

V sortimentu ryb, kromě
tradičních kaprů a pstruhů budou
do vyprodání zásob i amuři, štiky
a sumci.
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Adventní
neděle
na Masarykově náměstí

Štěpána Horáka

2.12.2012

Program zahájila svojí fire show skupina
PA-LI-TCHI, jež se zaměřuje na severoindické
umění ohně s tancem a prvky bojového umění.

U anděla děti zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku a za to dostaly od Mikuláše nějakou
dobrotu.

Potom již na podium před Pellyho domy přišel
všemi očekávaný Mikuláš s čertem a andělem.

Na vše bedlivě dohlížel čert, kterému děti musely
slíbit, že už nebudou zlobit a pak mohly přeskočit
přes vidle nebo přes metlu.

Následovalo rozsvícení vánočního stromu
s novým LED osvětlením.

Tak a je po všem, ještě fotka Mikuláše se svým
čertovským týmem a uvidíme se zase za rok…
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Prosincový SWING přiblíží
Miloše Formana a zve na
vánoční akce
Prosincové vydání Náchodského SWINGU je na
odběrných místech. Najdete v něm přehled
vánočních
akcí,
rozhovor
s hudebním
publicistou Jaroslavem Špulákem, Zpovědnici
Arnošta Goldflama nebo Téma věnované Miloši
Formanovi.
Poslední letošní vydání Náchodského SWINGU je
všem svým čtenářům k dispozici na odběrných
místech. Titulní strana a Téma jsou věnovány
Miloši Formanovi. Světoznámý režisér letos oslavil
významné životní jubileum a část svého dospívání
strávil v Náchodě. V Broumově se narodil hudební
publicista Jaroslav Špulák, který se stal
prosincovou Osobností.
Do Zpovědnice se
„posadil“ všestranně umělecky nadaný Arnošt
Goldflam a Profil představí úspěšný pěvecký sbor
Studánka ze Základní umělecké školy v Polici nad
Metují. Turistická zajímavost zve do Kuksu na
Braunův Betlém. V Gurmánu najdete inspiraci na
jedlé dárky a v Příběhu tip na vánoční dárek
v podobě lega. A stále to není všechno.
V aktuálním čísle jsou také čtyři stránky
s přehledem kulturních akcí a mnoho dalších tipů,
jak příjemně strávit adventní čas.

