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Dopravní opatření v Polici – VEŘEJNĚ K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Město Police nad Metují zveřejnilo na svých webových
stránkách dopravní opatření, která by se měla v Polici n. M. od
roku 2017 postupně realizovat. Dává tímto občanům možnost
navržené změny připomínkovat.
Veškerá opatření by měla
zlepšit průjezdnost, zimní
údržbu a parkování.

Jde především o změnu
jednosměrných ulic na
obousměrné a obráceně
včetně vytvoření nebo
uspořádání
parkovacích
míst.

Dopravní opatření budou realizována převážně
svislým a vodorovným dopravním značením.

Jakékoliv dotazy nebo připomínky k navrženým opatřením je možno zaslat na emailovou
adresu skop@meu-police.cz nebo hynek@meu-police.cz, popř. sdělit osobně na odboru IMŽP
nebo u místostarosty.

INFORMACE Z RADNICE

Telegraficky…

Vážení,
opět jsme časem doputovali k závěru
starého a začátku nového roku. Věřím, že si
cestu budeme užívat a prožívat. Na letošní novoroční přání z radnice jsme si se souhlasem
dovolili použít kresbu Katrin Fulkové. Věřte,
že i další kresby jejich spolužáků ze 3. B využijeme na písemnosti, které budeme z radnice
rozesílat oslavencům - pro radost a potěšení.
Kaligram Polická radnice nám všem z
jihu Čech věnoval vděčný návštěvník Police
plné poezie Petr Šulista. Nejedná se o ojedinělou reakci na čas strávený u nás v Polici, na
Policku. A to potěší!
OSMIBOKÁ
VĚŽ VE SLOHU TU
DORSKÉ GOTIKY T
YPICKÁ PRO POLIC
KOU RADNICI VZPO
MÍNKY PROBOUZÍ VE MNĚ
POSTŮJ CHVÍLI NEŽ VYDÁŠ S
E OBJEVIT PRO SEBE KAMENNOU
KRÁSU PO VĚKY ZRAJÍCÍ V TOMTO R
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Y NATĚŠENĚ ZAS VYRAZÍŠ DO POLICE

Fotku
hodinového stroje od Oldy
Jenky, který pohání
hodiny ve věži kostela
Nanebevzetí Panny
Marie jsme viděli i
na křtu jeho knihy
Policko. Můžeme obdivovat zručnost jeho
strůjce, můžeme se
zamyslet nad relativitou času, nad sebou
samými....
Neskromně
si
přeju, aby se nám
vyhýbaly arogance,
zlo, ignorace, samolibost..., které urážejí a
pošlapávají práci, společné snažení a dobré úmysly.
Mějte se zdravě, radostně a láskyplně, milí....
Ida Jenková

Vánoční a novoroční přání

Nevím jak Vám, ale mně ten rok od minulých Vánoc nečekaně rychle utekl. Sedím nad
klávesnicí a přemýšlím nad tím, jak je ten běh
času neúprosný… na druhé straně je to jedna
z mála spravedlivých věcí v životě, neb jak
známo, všem nám ubíhá stejně.
Martin letos skutečně přijel na bílém
koni, jak velí tradice, a předznamenal tak období příchodu zimy. Většina z nás by si jistě
přála, aby byla zima bílá, a zejména Vánoce,
aby byly na sněhu! Leč, počasí je stále nevyzpytatelné, a víc než naším přáním se řídí nahodilostí. Trochu naděje stran „bílých Vánoc“
mohla přinést se svou pranostikou Kateřina,
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

neb byla na blátě. Ale jistotu nemáme, což je
vlastně to hezké, neb naděje je to nejcennější
na světě.
Dovolte mi z tohoto místa popřát Vám
klidné prožití adventního času a následně příjemné prožití Vánoc v kruhu Vašich rodin, či
Vašich nejbližších. Přeji Vám všem, ať prožijete Vánoce v radosti, spokojenosti a pokoře.
Do roku 2017 Vám všem přeji hodně
zdraví, hodně odvahy a síly, jakož i dostatek
nadhledu, které jsou potřebné pro zvládnutí
těžkých chvil, které nám přináší život.
V úctě
Jirka Škop, místostarosta

yy Podzim s sebou přináší dokončování naplánovaných oprav, údržby, investičních akcí.
Ale i úklid – listí. Aktualizovali jsme Plán
zimní údržby. Hoši z technických služeb již
vyjížděli v úterý 15. 11., aby posypali namrzlé chodníky a komunikace. Zazimovali
jsme koupaliště, sportoviště, dětská hřiště.
Na sezonu připravili lyžařský vlek.
Připravujeme akce a rozpočet pro rok 2017.
Ten bychom měli zahájit demolicí bývalého
MILPa. Z kraje máme příslib rekonstrukce
komunikace II/303 v obci Pěkov. Bude to
velký zásah do života místních občanů i podnikatelů. Průjezd autobusů bude zachován.
Zatím jen ústní příslib se týká tolik potřebné
rekonstrukce komunikace a chodníků ulice
Na Babí. Získali jsme dotaci na odbahnění
rybníka v Hlavňově, nyní připravujeme výběr na zhotovitele.
yy Probíhá výběrové řízení na akci Kanalizace
městské části Záměstí, na kterou jsme také
získali dotaci.
yy Čekáme na výsledek žádosti o finanční podporu rekonstrukce hasičské zbrojnice v Radimovské ulici.
yy Budeme vypisovat poptávku na dodavatele
nového vozu pro hasičskou jednotku JPOII,
na které jsme získali dotaci.
yy Připravujeme výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce objektu základní umělecké
školy.
yy V základní škole bychom rádi rekonstruovali sociální zařízení na I. stupni. V mateřské
škole provedli izolační práce v suterénu.
Chceme pokračovat v rekonstrukcích chodníků, opravách místních komunikací.
yy V říjnu jsme jednali s Czechinvestem – spolupráce radnice a podnikatelského sektoru,
s LAXUSem – pomoc lidem s drogovou
závislostí, se společností SHL s.r.o. - další
zkvalitnění služeb v odpadové problematice, s ČEZ o aktuálních možnostech modernizace elektrických rozvodů a rozvoden ve
městě…
yy Na diskusi k návrhu nového dopravního
generelu se můžete podílet i Vy. Více i na
straně 3.
yy Uspořádali jsme dva tradiční pietní akty.
Vzpomínku na zesnulé a Den veteránů. Oceňovali jsme dobrovolné dárce krve. Uspořádali Stříbrný podvečer. Pokřtili fotografickou knihu Oldy Jenky Policko. Byla jsem
přítomna na křtu povídkové knihy Pavla
Frydrycha. Blahopřáli jsme k významným
životním výročím. Sešla se letopisecká i bytová komise, které jsou v mé gesci.
yy Děkuju Vám za celoroční zájem o naše společné zájmy. Zvu Vás na poslední letošní
veřejné jednání zastupitelstva města ve
středu 14. 12. od 17 hodin na sále Pellyho
domů. Seriózní informovanost je základem
ke spolupráci, pochopení a cestě ke zlepšování hmotného i nehmotného.
S úctou.
Ida Jenková
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K zimní údržbě místních komunikací

Jelikož není úplně možné se spolehnout
na to, že zima, která pomalu přichází do
našeho regionu, bude stejně mírná, jako ta
minulá, přinášíme na tomto místě několik
informací týkajících se provádění zimní
údržby na území města.
Zimní údržba města neprobíhá (a ani
v minulosti neprobíhala) nikterak živelně,
či svévolně, ale právě naopak je zajišťována
podle předem schváleného harmonogramu.
Tento harmonogram je zakotven v obecně závazném právním předpisu, kterým je v našem
případě Nařízení města Police nad Metují
č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah,
způsob a časové lhůty pro odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací a průjezdních úseků silnic, a
kterým se vymezují místní komunikace
a chodníky, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(dostupné na www.meu-police.cz). Jelikož je
tento dokument předpisem, který má charakter
„městského zákona“, je dobré se s tímto dokumentem seznámit, neboť jak známo, v životě
platí všeobecně známá zásada římského práva: Neznalost práva škodí a nikoho neomlouvá (Ignorantia iuris nocet, neminem exusat).
V daném případě je třeba mít na paměti,
že zde jde neznalost zejména ke škodě
toho, komu se případně na neudržovaném
chodníku stane v průběhu zimy úraz. Pro
zjednodušení Vám v tomto článku přinášíme VÝČET KOMUNIKACÍ, NA NICHŽ
SE NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A
SCHŮDNOST:

Chodníky, u kterých se nezajišťuje
úklid sněhu ani posyp
- ul. Na Babí – pravý ve směru na Suchý
Důl, ul. Pod Havlatkou po čp. 337, ul.
Soukenická, ul. Na Sibiří – levý od centra, ul.
Pod Klůčkem, ul. Jiráskova, ul. Na Bělidle,
ul. Hvězdecká, ul. Dvořákova, ul. Tomkova,
ul. Zahradní, ul. Na Prádle, ul. U Opatrovny,
Malý Rynk, ul. Gagarinova, ul. Smetanova,
ul. K Drůbežárně, ul. Horní, ul. Mírová, ul.
Dukelská, ul. K Vodojemu – pravý z centra, ul. Nádražní – levý od Pellyho domu,
Malá Ledhuj, ul. Ostašská – levý z centra, ul.
K Sídlišti – levý z centra, ul. Ostašská mezi
domy, ul. Ke strážnici, chodníky na sídlišti, ul.
Wihanova.

Chodníky, u kterých se nezajišťuje
posyp:
- ul. Na Babí, ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova,
okol Bezděkova parku, ul. Na Sibiři – pravý
od centra, ul. Jiráskova – levá strana od hřbitova, spojka ul. Nádražní – Masarykovo náměstí, ul. k Vodojemu – levý z centra, ul. Nádražní
– pravý od Pellyho domu, ul. Ostašská – pravý z centra, ul. Fučíkova, přeložka od Penny
Marketu, ul. Žďárská.

Komunikace, u kterých se
nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:
- ul. Příčná.
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Komunikace, u kterých se
nezajišťuje posyp:

- ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, ul.
Soukenická - mimo napojení na ulicí Ke
Strážnici, ul. Na Sibiří, ul. Pod Klůčkem, ul.
Jiráskova, ul. Dvořákova, ul. Zahradní, ul. Na
Prádle, ul. U Opatrovny, Malý Rynk - mimo
napojení na ulicí Ke Strážnici, ul. Horní, ul.
Mírová, ul. Dukelská, ul. Ke Koupališti, ul.
U Damiánky, z Radešova k Zákopanici, ul.
V Domkách, ul. Malá Ledhuj, ul. Fučíkova,
ul. Slunečná, ul. Za pekárnou, parkoviště u
škvárovny, ul. Wihanova, ul. Gagarinova, ul.
U Lesovny, ke Žděřině, Pěkov – Na Drahách,
Hony – od domu č. p. 12 k domu č. p. 18, Hony
po hrázi rybníka, Hlavňov – Malá Strana.
Závěrem tohoto článku je třeba zdůraznit, že některé z našich komunikací neudržujeme vůbec!!! Toto se pak týká zejména
účelových komunikací a chodníků v našem
vlastnictví (zejména chodníků mimo centrum
města, nebo mimo hlavní chodecké koridory).
Důvodem této částečné rezignace na provádění zimní údržby je zejména finanční stránka
věci, neboť město plní řadu zákonných povinností a naplňuje řadu funkcí (opět na základě
zákona), přičemž na provádění zimní údržby
již zbývá v rozpočtu města jenom určitá část
finančních prostředků. Jak na jedné straně nemůže město vložit všechny finanční prostředky pouze do investic, a rezignovat na údržbu
města jako takovou, tak na druhé straně nemůže investovat vše do zimní údržby. Vedle
toho by k zajištění zimní údržby bylo potřeba
daleko větší personální zajištění, než jakého se
nám dostává (nicméně to rovněž souvisí s náklady na provádění zimní údržby).
Právní úprava zimní údržby chodníků je
nyní taková, že zákon nestanoví povinnost
zimní údržby chodníku vlastníkovi chodníku (pozemní komunikace) – tedy městu, ale
pouze k přenáší odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku závady ve schůdnosti
chodníku na město. Za město mohu říci, že
bychom jistě rádi prováděli takovou zimní
údržbu, která by lépe vyjadřovala pečovatelskou funkci obce o své území a o určité standardy občanů. Ovšem, jak jsem již uvedl výše,
snahy obcí o zajištění veřejných statků jsou
omezené. Pokud se jako obec chceme chovat
jako dobrý hospodář, můžeme zajišťovat zimní údržbu chodníků v našem městě jen v omezené míře, a to de facto jen na páteřních chodnících v hlavních pěších dopravních osách
města, aby nám v rozpočtu zbyly prostředky
na údržbu těchto chodníků v letních měsících,
potažmo na postupném částečném vylepšování jejich povrchů. Samozřejmě, i zde lze pak
poukázat na platnost všeobecné zásady soukromého práva, která stanoví povinnost každého předcházet vzniku možných škod. Každý
tedy může v tomto směru pomoci – nikoliv jen
městu – ale zejména svým sousedům, dětem,
či seniorům tím, že chodník, který již město
nezvládá v zimě udržovat, zamete, vyhrne či
posype sám… Mějme, prosím, na paměti,
že zametením chodníku nepomáháme jen

městu samotnému, ale zejména ostatním,
kteří po chodnících chodí.
V tomto ohledu děkuji předem všem,
kteří tuto pozici a postoj města chápou a
uznávají. Jediným receptem na řešení situace není čekání na zázrak, není to ani často
užívaná argumentace o nároku na veřejný
statek skrze odvádění daní, ale právě naopak je to svépomoc (běžná např. v Německu,
Rakousku, Slovinsku). Proto se obracím na
každého občana našeho města, kterému
není zimní údržba chodníků v našem městě lhostejná (a který disponuje patřičným
fyzickým fondem), aby se snažil pomoci
se zimní údržbou v rámci svých možností,
například tím, že provede vyhrnutí sněhu a
posyp náledí před svou nemovitostí. TĚM,
KDO POMÁHAJÍ, PATŘÍ Z TĚCHTO
STRÁNEK PŘEDEM VELIKÝ DÍK!!!
Snad je z mých řádků pochopitelné, v jaké
situaci se nachází obec při zimní údržbě, a
jak hodně ceněnou je každá pomoc kohokoliv, komu není zimní stav chodníků ve městě
lhostejný.
Jiří Škop, místostarosta

Letošní vánoční strom
na polickém náměstí

27. listopadu jsme opět vstoupili do
doby adventní a blíží se vánoční čas. K tomuto již tradičně a neodmyslitelně v našich novodobých dějinách patří i rozsvícené vánoční stromy na našich návsích a
náměstích. Důvodem je zkrášlit ztemnělé
prostředí, v němž se každodenně pohybujeme, prozářit ho světlem a navodit kouzlo vánoc. Znamení a symbolika světla je
úžasná a v temnotě těžko přehlédnutelná.
Světlo může dodat pocit bezpečí, navodit
atmosféru domova, ukazovat směr... To adventní a vánoční světlo by mělo navíc ukázat na betlémskou událost a na toho, který
nás přišel pozvat a nasměrovat do bezpečí
domova u Boha.
I na polickém náměstí už svítí symbolický vánoční strom, a to klasického druhu
smrk pichlavý. Letos ho městu darovali ze
své zahrady Bittnarovi z ulice 17. listopadu. I touto cestou jim děkujeme. Pokácení,
transport na náměstí a ozdobení opět zajistili polické technické služby, ve spolupráci
s firmou Autojeřáby Řehák - Police n. M.,
Václav Kohl - Suchý Důl a Jan Beran Police n. M.
Rád bych celému městu i všem přespolním, kteří tudy projdou, popřál otevřené
srdce pro symboliku světla vánočního stromu a poselství Vánoc. „Na počátku bylo
Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo
Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo
nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“. Jan 1,1-5. Klidný čas adventní a
krásné Vánoce přeje.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

K odpovědnosti města za škodu ve vztahu k úrazům
na místních komunikacích

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

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

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

Několik slov k návrhu dopravního generelu
Na webových stránkách města
byl v průběhu listopadu zveřejněn
poměrně obsáhlý materiál týkající
se řady návrhů pro dopravní řešení řady ulic našeho města. Tento
návrh nevzešel jen tak z ničeho,
nebo snad z našeho pocitu, že je
třeba ovládat všechno a všechny,
ale právě naopak, vyšel z řady
reálných podnětů Vás, občanů, a
z potřeb a problémů vznikajících
při údržbě městských komunikací. Je samozřejmé, že řešení obsažená ve zveřejněném dokumentu, jsou v každém jednom místě
pouze jednou z možných variant
řešení, která se nabízejí. Jelikož
nikdo na světe nemá patent na
rozum, je možné, že Váš názor
bude jiný, neboť bude vycházet
z Vašich konkrétních poznatků,
zkušeností či návyků z užívání
veřejného prostoru ve Vaší ulici,
ve Vašem sousedství. Je proto na
místě, abyste se k našemu (našim)
návrhům pokud možno vyjádřili,
vznesli své připomínky, a aby tak
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bylo následně možné se nad nimi
zamyslet, a případně je do návrhu
zakomponovat.
Je třeba mít na paměti, že
téměř v 90% místních komunikací dochází nyní při parkování
k porušování právních předpisů,
a de facto téměř v každé ulici by
bylo možné řidiče (majitele vozu)
pokutovat. Současný stav je pardonován nikoliv snad z neschopnosti státní či městské policie, či
z jejich nechuti tento stav řešit, ale
pouze díky našemu ohledu na to,
že ulice města obecně jsou úzké,
neb byly tak historicky postaveny,
a město nemá dostatek alternativních možností pro parkování, aby
mohlo vést silnou plošnou represi. Ambicí generelu tedy není
bezúčelná buzerace kohokoliv,
ale snad o zavedení určitého řádu,
který nám umožní komunikace
bezpečně užívat, udržovat, a přitom v řadě míst umožní i bezpečné odstavení vozu.
Samozřejmě, jsou místa, kde

to nelze řešit ke spokojenosti
všech, a kde nebudou všichni spokojeni. Ale to už nejsou nyní, a je
ke škodě všech uživatelů veřejného prostoru, že se taková místa
neřeší.
Samozřejmě jsou místa, kde
nebude možné respektovat historická prohlášení, ale v takových
místech ani druhá strana nedodržuje, co sama přislíbila, tudíž
se dá říci, že dohoda již dávno
padla… a samozřejmě jsou místa,
která nebude možné pro parkování užít bez nutných stavebních
úprav stávajícího stavu, a tam je
zřejmé, že se jedná o hudbu budoucnosti, neb minimálně v příštích dvou letech bude investováno do řady jiných, prioritnějších
opatření napříč městem.
Využijte tedy možnosti podílet se na správě veřejných věci, a
zašlete nám k návrhu Vaše vyjádření (viz informace v letáku na
vnitřní straně obálky).

Jiří Škop, místostarosta

Obnova a redukce
městské zeleně

Nastalo období vegetačního
klidu a to je čas, kdy pravidelně
přichází ke slovu motorové pily,
aby provedly některé potřebné
zásahy do stromové zeleně. Bude
tomu tak na přelomu letošního
a příštího roku i v Polici n. M.,
kde město plánuje pokácet dva
stromy v Pellyho parku, schematicky odkácet několik borovic ze
stromořadí před čerpací stanicí
podél Ostašské ulice, pokácet
smrk na křižovatce ulic Na Babí a
Tomkova, smrky v Bezděkových
sadech a jednu sakuru a jednu
lípu na sídlišti. Není to výčet stoprocentní, tyto uvedené zásahy
budou nejviditelnější. Důvody
k těmto zásahům jsou bezpečnostní, pěstební a výrazné omezování sousedních nemovitostí.
Ing. Jan Troutnar,
město Police n. M.
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Pravidelná kontrola vody z Julinky

Počátkem listopadu předal RNDr. Koroš z Hydrogeologické
společnosti Praha městu výsledky podzimního kontrolního kola
kvality vody z vrtu Jůlinka na polickém náměstí. Tato kontrola se
provádí pravidelně dvakrát ročně, a to na jaře celkovým rozborem, na podzim zkráceným rozborem. Vzorky vody pro podzimní
kontrolu byly odebrány v polovině října a jejich následný rozbor
provedla akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha. Výsledky rozboru byly porovnány s
vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Aktuální výsledky ukázaly, že voda z Jůlinky po všech stránkách (chemické i bakteriologické) vyhovuje limitům pro pitnou
vodu bez úpravy. Vzhledem k mírně vyššímu obsahu dusičnanů
(35 mg/l) není tato voda vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců (limit pro přípravu kojenecké stravy je 15 mg/l). Protokol o
zkoušce č. 2016/3555 je k dispozici na městském úřadě, odboru
IMŽP. Další kontrola bude provedena na jaře 2017.

Revize kotlů

Kdo ještě sháníte revizního technika na
Váš kotel, vězte, že veškeré informace naleznete na tomto webovém portálu: http://www.
aptt.cz .
Na tomto odkazu jsou již dostupní technici z našeho regionu: http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php?kraj=HKK . Oprávnění

Hodnoty vybraných ukazatelů podzimního kontrolního kola:
ukazatel
reakce vody
CHSK Mn
železo
dusičnany
dusitany
amonné ionty
Escherichia coli
koliform. bakterie
živé mikroorganizmy
mikroorganizmy celkem.

revizních techniků se liší podle výrobce kotle,
proto je důležité si vyfiltrovat „vašeho“ technika podle výrobce Vašeho kotle. Následně si
již kliknutím na bublinu vyberete konkrétní
osobu, a v prohlížeči se Vám zobrazí jak její
celé jméno, tak všechny kontaktní údaje.
Jiří Škop, místostarosta

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají
podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012
novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního
roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá
paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory
projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města
nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení
o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději
za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Vyhněte se pokutám,

nečekejte a nechte si udělat
„technickou“ svého kotle
na pevná paliva.
Servisního technika najdete
snadno i na internetu.

jednotka

skutečnost

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

6,4
0,58
< 0,05
40
< 0,01
< 0,05
0
0
0
0

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

Ing. Jan Troutnar, město Police n. M.

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

prosinec 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

01. – 04. 12. MUDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika Broumov
10. – 11. 12. MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
17. – 18. 12. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
24. 12.
MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí
25. 12.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
26. 12.
MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
31. 12.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín66, Broumov
01. 01
MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 5 / 2016 ZE DNE 2. 11. 2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu č. 9 - položky rozpočtového
opatření č. 28 - 39. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů o částku
418.000 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují souhlasí
s provedením rekonstrukce ozvučení Kolárova
divadla.
1
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu č. 10 - položku rozpočtového opatření č. 40 k financování rekonstrukce
ozvučení Kolárova divadla. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů a výdajů o
částku 569.000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti společnosti HAUK s. r. o. zařazení změny
Územního plánu města Police nad Metují spočívající ve zvětšení plochy pro výrobu na pozemcích parc. č. 1036/2 a 1163/3 v k. ú. Police nad
Metují do procesu projednání změny č. 1 ÚP
města Police nad Metují s tím, že žadatel uhradí

4

100% nákladů s tím spojených.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku p.č. 767/13 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře cca 124 m2 panu M. Š., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
Kupní cena pozemku je stanovena na 50,- Kč/
m2, celková kupní cena činí 6.200,- Kč. Kupující
také uhradí náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje směnu pozemků takto:
1) město Police nad Metují přenechá část pozemku p.č. 861/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře
1163 m2 paní L. K., nar. dne xx.xx.xxxx a panu J.
K., nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx.
2) Paní L. K., nar. dne xx.xx.xxxx a pan J. K.,
nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, Police nad
Metují, přenechají městu Police nad Metují části pozemků p.č. 1123/2 o výměře 865 m2 a p.č.
1124/1 o výměře 298 m2 v k.ú. Police nad Metují,
o celkové výměře 1163m2.

Směna pozemků bude bezúplatná a město Police
nad Metují uhradí náklady spojené s převodem
a oddělením částí pozemků. Důvodem směny
je rozšíření obecního pozemku p.č. 1108 v k.ú.
Police nad Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují neschvaluje záměr prodeje a následný prodej pozemku
p.č. 1050/4 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca
84 m2 společnosti Pejskar a spol. s.r.o., se sídlem
Dlouhá 614/10, Praha 1. Důvodem nedoporučení
prodeje je, že část předmětného pozemku zasahuje do komunikace pro pěší.
Zastupitelstvo města Police nad Metují neschvaluje záměr prodeje a následný prodej pozemku p.č. 830 v k.ú. Žďár nad Metují o výměře
4469 m2 panu A. J. Důvodem neschválení prodeje je to, že pozemek je veden v platném územním
plánu města jako sportoviště a rekreační plocha,
přes zimu tudy vede běžecká trasa a v létě je příležitostně využíván jako tábořiště.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 23, 24 a 25/2016 ze dne 24. 10., 7. 11. a 16.11.2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a souhlasí, aby ZUŠ v Polici nad
Metují přijala sponzorský dar od firmy Hašpl
s.r.o. ve výši 10 000,- Kč na podporu dechového
orchestru ZUŠ.
I. projednala návrh CKVS Pellyho domy
na podání žádostí do grantových programů
Královéhradeckého kraje.
II. souhlasí s podáním grantových žádostí
do výzev zveřejňovaných Královéhradeckým
krajem pro rok 2017: Podpora a rozvoj
profesionálních i neprofesionálních kulturních
aktivit, Akce pro děti a mládež ve volném čase.
I. ruší na žádost ředitele ZUŠ své usnesení
č. 06/22/2016 ze dne 10.10.2016 týkající se
vyhlášení ředitelského volna v ZUŠ Police nad
Metují.
I. projednala žádost spolku Ostrostřelecká
Garda Polická Spolek Radecký (dále jen «OGP»)
o umístění sídla spolku pro účely zápisu do
rejstříku právnických osob do budovy č. p. 98,
Masarykovo nám., Police nad Metují;
II. schvaluje umístění sídla spolku OGP do
budovy č. p. 98, Masarykovo nám., Police nad
Metují;
III. pověřuje odbor IMŽP vydání písemného
souhlasu s umístěním sídla.
I. projednala nabídku Vodafone Czech Republic,
a.s. na prodloužení smlouvy na poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 2 Rámcové
smlouvy na poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací Vodafone
OneNet č. 009612 na období 24 měsíců dle
nabídky.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
uvedeného dodatku.
I. projednala žádost pana Martina Exnera,
provozovatele Rychlého občerstvení Pellyho
domy, o souhlas s umístěním nápisu „JÍDELNA“
na obvodovou stěnu budovy č. p. 268 (Pellyho
domy), a to z průčelí ul. 17. listopadu a ulice
Radimovská, dle předloženého grafického
návrhu (dále jen „označení provozovny“);
II. schvaluje umístění označení provozovny dle
předloženého grafického návrhu;
III. pověřuje odbor IMŽP vydáním písemného
souhlasu s umístěním označení provozovny.
I. projednala návrh na pronájem městského bytu
č. 5 v ulici 17. listopadu 313 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 5 v
ulici 17. listopadu 313 paní N. L. na 1 měsíc
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala návrh na vyloučení dodavatele
AUTO VINKLER, s. r. o., Hradišťská 2454, 379
01 Písek, IČ 28083831 z účasti ve výběrovém
řízení na akci «Zvýšení akceschopnosti JPO
II Police nad Metují» dále projednala návrh na
zrušení uvedeného zadávacího řízení.
II. schvaluje
a) vyloučení dodavatele AUTO VINKLER,
s. r. o., Hradišťská 2454, 379 01 Písek, IČ
28083831 z účasti ve výběrovém řízení na
akci „Zvýšení akceschopnosti JPO II Police
nad Metují“
b) zrušení
výběrového
řízení
„Zvýšení
akceschopnosti JPO II Police nad Metují“.
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III. pověřuje FSO vyhlásit nové zadávací řízení
po schválení prodloužení lhůty realizace projektu
ze strany CRR.
I. projednala žádost pana J. B. na odkup
pozemku p.č. -29/2 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. -29/2
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 142 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala žádost paní B. S. na odkup části
pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Pěkov.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
1144/1 v k.ú. Pěkov o výměře cca 118 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desce města Police nad Metují.
I. projednala žádost pana R. G. o prodej části
pozemku p.č. 330/6 v k.ú. Police nad Metují
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
330/6 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca
10m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desce města Police nad Metují.
I. projednala žádost E. aj. K. o výpůjčku částí
pozemků p.č. 1133/2 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č.
395/4 a 395/7 v k.ú. Bukovice.
II. schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č.
1133/2 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/4 a 395/7
v k.ú. Bukovice o celkové výměře cca 280 m2
E. a J. K., bytem xxxx, Police nad Metují, a to
za údržbu, od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala žádost pana V. R. o výpůjčku
pozemku p.č. 1261v k.ú. Police nad Metují.
II. schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č. 1261
v k.ú. Police nad Metují o výměře cca 1367 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala žádost pana K. P. o výpůjčku části
pozemku p.č. 729/2 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
729/2 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 18 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
výpůjčky dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala směnu části pozemku p.č.
861/1 za části pozemků p.č. 1123/2 a 1124/1 v
k.ú. Police nad Metují o stejné celkové výměře
1163m2.
II. doporučuje ZM schválit směnu pozemků
takto:
1) město Police nad Metují přenechá část
pozemku p.č. 861/1 v k.ú. Police nad Metují
o výměře 1163 m2 paní L. K., nar. dne xxxx
a panu J. K., nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem
xxxx.
2) Paní L. K., nar. dne xx.xx.xxxx a pan J. K.,
nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, Police
nad Metují, přenechají městu Police nad
Metují části pozemků p.č. 1123/2 o výměře
865 m2 a p.č. 1124/1 o výměře 298 m2 v k.ú.
Police nad Metují, o celkové výměře 1163m2.
Směna pozemků bude bezúplatná a město Police
nad Metují uhradí náklady spojené s převodem
a oddělením částí pozemků. Důvodem směny
je rozšíření obecního pozemku p.č. 1108 v k.ú.
Police nad Metují.

I. projednala žádost pana M. Š. na odkup části
pozemku p.č. 767/13 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM prodej části pozemku p.č.
767/13 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 124 m2
panu M. Š., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Kupní cena pozemku je stanovena na
50,- Kč/m2, celková kupní cena činí 6.200,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
pozemku v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost společnosti Pejskar a spol.
s.r.o. o prodej pozemku p.č. 1050/4 v k.ú. Police
nad Metují.
II. neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
1050/4 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca 84
m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej pozemku
p.č. 1050/4 v k.ú. Police nad Metují o výměře
84 m2 společnosti Pejskar a spol. s.r.o., se sídlem
Dlouhá 614/10, Praha 1.
Důvodem nedoporučení prodeje je, že část
předmětného pozemku zasahuje do komunikace
pro pěší.
I. projednala žádost pana A. J. o prodej pozemku
p.č. 830 v k.ú. Žďár nad Metují.
II. neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 830
v k.ú. Žďár nad Metují o výměře 4469 m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej pozemku
p.č. 830 v k.ú. Žďár nad Metují o výměře 4469
m2 panu A. J., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují. Důvodem neschválení
prodeje tohoto pozemku je, že pozemek je veden
v platném územním plánu města jako sportoviště
a rekreační plocha, přes zimu tudy vede běžecká
trasa a v létě je příležitostně využíván jako
tábořiště.
I. se seznámila a projednala jmenování hodnotící
komise výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Doplnění kanalizace – Police
nad Metují – místní část Záměstí“.
II. schvaluje jmenování hodnotící výběrové
komise ve složení:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Xenie
Hambálková - správa dotací, Ing. Pavel Scholz investiční technik, Petr Jenka – TS s.r.o., Michal
Kudrnáč - Centrum rozvoje Česká Skalice
náhradník: Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru
IMŽP, Ing. Pavel Pohner, tajemník
III. pověřuje hodnotící komisi k posouzení
kvalifikace uchazečů a vyhodnocení nabídek.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění
dodavatele VŘ na poskytovatele podlimitní
veřejné zakázky: „Stavební úpravy a přístavba
ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108», se zápisem
z otvírání obálek, s nabídkami uchazečů
a s návrhem hodnotící komise na výběr
nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodavatele VŘ
na poskytovatele podlimitní veřejné zakázky:
„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici
nad Metují čp. 108“ firmu PPE.CZ s.r.o., IČ
25863568 se sídlem Nádražní 3113/128, 702 00
Moravská Ostrava s nejnižší nabídkovou cenou
18.600.- Kč bez DPH (tj. 22.506,- Kč včetně
DPH) a současně schvaluje uzavření smlouvy o
dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
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veřejné zakázky malého rozsahu na změnu
tvaru křižovatky ulic na Komenského náměstí
a křižovatky ulic 17. listopadu a Nádražní,
včetně nasvícení přechodů pro chodce, se
zápisem z otvírání obálek, s nabídkami uchazečů
a s návrhem hodnotící komise na výběr
nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na realizaci PD změna tvaru křižovatky
ulic na Komenského náměstí a křižovatky ulic
17. listopadu a Nádražní, včetně nasvícení
přechodů pro chodce, firmu Hauckovi s.r.o., IČ
28779533 se sídlem Zlič 73, 552 03 Č. Skalice
s nabídkovou cenou 105.500,- Kč bez DPH (tj.
127.655 Kč včetně DPH) a současně schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. se seznámila se stavem vozového parku
Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.
II. bere na vědomí stav vozového parku
Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.
III. schvaluje nákup nákladního automobilu
MAN 8.180
I. projednala návrh čtvrtletních odměn jednatele
společnosti Technické služby Police nad Metují;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele čtvrtletní prémii ve výši 100
% za splnění úkolů, pokynů a usnesení valné
hromady společnosti, a plnění úkolů technické
porady sjednané ustanovením čl. 2 odst. 2.1.2.
písm. (a) smlouvy o výkonu funkce jednatele.
I. projednala výsledky hospodaření MŠ Police
nad Metují za období od 1. 1. do 30. 09. 2016.
II. bere na vědomí hospodaření Mateřské školy
Police nad Metují za období od 1. 1. do 30. 09.
2016
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města
byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření města za
období od 1. 1. do 30. 9. 2016
II. bere na vědomí hospodaření města za období
od 1. 1. do 30. 09. 2016.
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města
byla zároveň provedena kontrola dle zákona
I. projednala výsledky hospodaření Knihovny
města za období od 1. 1. do 30. 09. 2016
II. bere na vědomí hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za období od 1. 1. do 30. 09.
2016
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města
byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření ZUŠ Police
nad Metují za období od 1. 1. do 30. 09. 2016.
II. bere na vědomí hospodaření ZUŠ Police nad
Metují za období od 1. 1. do 30. 09. 2016.
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města
byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala návrh na změnu rozpočtu č. 9 položky rozpočtového opatření č. 28 - 37
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu
č. 9 - položky rozpočtového opatření č. 28 - 37.
Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení
příjmů a výdajů o částku 418.000 Kč.
I. projednala předložený návrh náplně činnosti
stavební komise a komise územního plánování,
rozvoje a urbanismu města;
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II. schvaluje předložený návrh náplně činnosti
stavební komise a komise územního plánování,
rozvoje a urbanismu města;
III. pověřuje předsedy komisí projednáním
těchto náplní na nejbližším zasedání každé z
komisí.
I. projednala předložený návrh obecně závazné
vyhlášky města o nočním klidu;
II. souhlasí s předloženým návrhem;
III. doporučuje návrh obecně závazné vyhlášky
předložit odboru dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra České republiky ke konsultativnímu
posouzení
IV. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
předložením konečného návrhu obecně závazné
vyhlášky o nočním klidu do 5. 12. 2016 k
projednání radě města
I.
projednala
návrh
na
rekonstrukci
nevyhovujícího ozvučení Kolárova divadla
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu
k zajištění financování nového ozvučení Kolárova
divadla v částce cca 380 - 520 tis. Kč. Konečná
částka bude vycházet z detailního projektu, který
bude zpracován ve více variantách.
III. ukládá:
a) K. Huškovi zajistit zpracování detailního
projektu ve více nákladových variantách
b) ved. FSO připravit pro jednání ZM 2. 11
2016. návrh rozpočtového opatření.
I. projednala pronájem městského bytu č. 5 v
ulici Na Babí čp. 115 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 5 v
ulici Na Babí 115 v Polici nad Metují panu D. H.
s rodinou na 3 měsíce
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
I. projednala žádost pana M. E. o pronájem
Divadelního klubu Kolárova divadla
II. schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v objektu čp. 151 - Kolárovo divadlo
v Polici nad Metují, a to Divadelního klubu a
sociálního zařízení v suterénu.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru
pronájmu na úřední desce města.
I. bere na vědomí zvolené řešení odstranění
havarijního stavu septiku u Hlavňovského
rybníku, podle nabídky firmy REC. ing. spol. s
r.o. Nové město nad Metují;
II. schvaluje, aby realizaci odstranění
havarijního stavu septiku u Hlavňovského
rybníku zajišťovala firma REC. ing. spol. s r.o.
Nové město nad Metují, s financováním podle
nabídky této firmy a schváleného rozpočtu města
pro letošní rok.
I. bere na vědomí platnou organizační směrnici
č. 02/2015 operační plán zimní údržby místních
komunikací města Police nad Metují, která
zůstává pro zimní sezónu 2016 - 17 beze změny.
I. ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu odstranění havarijního stavu
septiku u Hlavňovského rybníku, jehož
parametry byly schváleny, a to z důvodů zásadní
změny způsobu realizace a nutnosti řešení opravy
v havarijním režimu.
I. projednala návrh odboru IMŽP na realizaci
akce «Zpevnění pěšin v Polici n. M.»
II. schvaluje realizaci akce „Zpevnění pěšin
v Polici n. M.“ a uzavření smlouvy o dílo na
realizaci této akce s firmou Václav Kohl, Suchý
Důl 35, IČO: 71859624, za cenu 143.585,- Kč
bez DPH.

III. pověřuje Idu Jenkovou, starostku města
podpisem smlouvy
I. projednala a schvaluje vyřazení dvou
nefunkčních promítacích přístrojů, inv. č. 191
a 192, z evidence majetku ve vlastnictví města
Police nad Metují.
II. pověřuje odbor IMŽP k vyřazení z evidence
majetku města Police nad Metují.
I. projednala možnosti podání žádosti do dotační
47. výzvy OPŽP, Prioritní osa 1: Zlepšování
kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický
cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová
opatření;
II. neschvaluje zpracování a podání dotační
žádosti v uvedené výzvě;
I. projednala předložený návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o spolupráci v projektu «Festival
zážitků» v regionu Kladské pomezí mezi městem
Police nad Metují a Brankou, o.p.s.
II. schvaluje předložený návrh dodatku smlouvy
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
příslušného dodatku
I. projednala návrh na zajištění výběrového
řízení zakázky malého rozsahu na zajištění
služby TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
pro investiční akci „ Doplnění kanalizace –
Police nad Metují – místní část Záměstí“;
II. schvaluje:
a) zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu;
b) přímé oslovení těchto osob:
Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., nám.
Československé armády 37, 551 01 Jaroměř,
IČ 275 04 514,
Miloš Haase, Velké Svatoňovice,
Markoušovice 213, IČ 401 06 446, (SVSSlužby ve stavebnictví)
Smart effect s. r. o., Rybova 1892/2, Hradec
Králové, IČ 28855248,
PDV Stavby s. r. o., Újezd 450/40, Malá
Strana, Praha 1, IČ 037 177 21,
Profesionálové a. s., Haškova 1714/3, Hradec
Králové 50002, IČ 288 06 123,
c) kritérium hodnocení podaných nabídek 100% cena služby;
III. jmenuje komisi pro otevírání obálek a
pro hodnocení nabídek ve složení - Mgr. Jiří
Škop, místostarosta, Ing. Xenie Hambálková
- správa dotací; Ing. Pavel Scholz - investiční
technik města, včetně náhradníků: Ida Jenková starostka města, Ing. Helena Ištoková - vedoucí
finančně správního odboru MěÚ, Vít Hynek, Dis.
- investiční technik města;
IV. pověřuje Ing. Xenii Hambálkovou zajištěním
administrace výběrového řízení.
I. projednala a bere na vědomí informaci
ředitele základní školy, že dle Školského zákona
č. 561/2004 Sb., § 24 odst. 2, vyhlašuje ředitelské
volno ve čtvrtek 22. 12. 2016.
II. projednala a bere na vědomí uzavření
provozu MŠ Police nad Metují, Jiráskova 227,
MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Velké Petrovice a
MŠ Česká Metuje v době vánočních prázdnin od
22. 12. 2016 do 1. 1. 2017
I. projednala výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
Police nad Metují za období od 1. 1. do 30. 9.
2016
II. bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Police nad Metují za období od 1. 1. do
30. 9. 2016. 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.
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I. projednala a bere na vědomí uzavření
provozu MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad
Metují v době vánočních prázdnin od 23. 12.
2016 do 1. 1. 2017.
I. projednala a schvaluje úpravu odpisového
plánu MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad
Metují v roce 2016
I. se seznámila a projednala návrh plánu investic
na rok 2017 a inv. výhled na roky 2018-2020.

II. pověřuje odbor IMŽP dopracováním návrhu
investic do rozpočtu města pro rok 2017;
III. pověřuje stavební komisi rady města
k projednání konečného znění návrhu plánu
investic a předložení stanoviska radě města.
I. projednala žádost pana M. E. o pronájem
Divadelního klubu Kolárova divadla
II. schvaluje s účinností od 16.11.2016 pronájem
nebytových prostor v objektu čp. 151, k.ú. Police

nad Metují – Divadelní klub Kolárova divadla
se sociálním zařízením v suterénu, panu M. E.,
nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
Nájemné je stanoveno na 1 000 Kč měsíčně.
Výpovědní lhůta 3 měsíce.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují, s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy

Ing. Pavel Pohner, tajemník

O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í

Základní informace k nakládání
s komunálními odpady v Polici nad Metují v roce 2017:
 PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY -

odkládají se společně do žlutých popelnic
a kontejnerů na veřejných sběrných
místech, svážet se budou každý týden ve
středu

 PAPÍR - odkládá se do modrých

popelnic a kontejnerů na veřejných
sběrných místech, svážet se budou každý
týden v úterý

 ČIRÉ a BAREVNÉ SKLO - odkládá se do
bílých a zelených popelnic a kontejnerů
na veřejných sběrných místech, svážet se
bude cca 1x za 3 týdny

 BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného

původu z domácností - odkládá se do
domácích kompostérů a na domácí
komposty, do hnědých kontejnerů na
veřejných sběrných místech, do sběrného
dvora (otvírací doba ST 13-17 a SO 8-11,
v sezóně navíc PO 17-20 hod.)

 BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného

původu ze zahrad - odkládá se do
domácích kompostérů a na domácí
komposty, do sběrného dvora a do
mobilních kontejnerů v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech (2x ročně);
pro transport do sběrného dvora nebo na
kompost je možné od města zakoupit vak

 ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE a
ÚSPORNÁ SVÍTIDLA - odkládají se
v elektroobchodech, do kontejnerů na
veřejných sběrných místech vyjma svítidel
(na sídlišti, pod Havlatkou, v Radešově,
Hlavňově a Pěkově), do sběrných nádob
vyjma svítidel (na radnici, v Pellyho
domě a na poště), do sběrného dvora a
na stanovištích mobilního sběru (2x
ročně ve 20. a 40. kalendářním týdnu,
vždy ve středu, podle daného časového
harmonogramu v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech)

 NEBEZPEČNÝ ODPAD a
OBJEMNÝ ODPAD - odkládají se
do sběrného dvora a na stanovištích
mobilního sběru

 KOVY - odkládají se ve sběrném
dvoře nebo v soukromé sběrně (v
ul. Ke Koupališti)

 ZBYTKOVÝ ODPAD - odkládá se do
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

soukromých popelnic a kontejnerů a
svážen bude ve čtvrtek a v pátek, podle
stávajícího rozdělení:

čtvrtek:

Brandejsova, Dukelská, Dvořákova,
Fučíkova, Gagarinova, Horní, Hvězdecká,
Jiráskova, K Drůbežárně, K Sídlišti, K
Vodojemu, Ke Koupališti, Ke Strážnici,
Ledhujská, Malý rynk, Mírová, Na Bělidle,
Na Sibiři, Na Splachově, Na Struze,
nad pekárnou, Ochoz, Ostašská, Pod
Klůčkem, Příčná, Radešovská, Slunečná,
Smetanova, Soukenická, V Domkách, V
Rokli, U Plovárny, U Lesovny, Wihanova,
Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov

pátek :

Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského
náměstí,
Kostelní,
Malá
Ledhuj,
Masarykovo nám., Na Babí,
Na
Prádle, Nádražní, Pod Havlatkou,
Radimovská, Školská, Tomkova, Tyršova,
U Damiánky, U Opatrovny, Zahradní,
Žďárská, 17. listopadu, Pod Jasany, Na
Letné.

Svozový interval zůstává zachován a
svážet se bude podle tohoto svozového
plánu:
 v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje
(od jara do podzimu každý týden,
v zimě 1 x za 14 dní):

měsíc

svozové týdny

Leden

1., 3.

Únor

5., 7.

Březen

9., 11., 12., 13.

Duben

14., 15., 16., 17.

Květen

18., 19., 20., 21.

Červen

22., 23., 24., 25., 26.

Červenec

27., 28., 29., 30.

Srpen

31., 32., 33., 34., 35.

Září

35., 36., 37., 38., 39.

Říjen

40., 41., 42., 43.

Listopad

45., 47.

Prosinec

49., 51.

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

měsíc

svozové týdny

Leden

1., 2., 3., 4.

Únor

5., 6., 7., 8.

Březen

9., 10., 11., 12., 13.

Duben

14., 15., 16., 17.

Květen

19., 21.

Červen

23., 25.

Červenec

27., 29.

Srpen

31., 33., 35.

Září

35., 37., 38., 39.

Říjen

40., 41., 42., 43.

Listopad

44., 45., 46., 47., 48.

Prosinec

48., 49., 50., 51., 52.

O případných změnách v uvedených
termínech svozu, vás budeme informovat
městským rozhlasem, v Polickém měsíčníku a
na internetových stránkách města.

Ing. Jan Troutnar, město Police n. M.
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Statistika
K 31.10.2016 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4112 obyvatel.

Dagmar Hambálková - matrikářka

Jubilea

V říjnu 2016 slavili:
70 let
80 let
85 let
90 let

pan Josef Zelený
paní Marie Židová
paní Ladislava Eichlerová
paní Věra Balcarová
pan Miroslav Ducháč
pan Václav Kollert
paní Justina Petrová

Ocenění dobrovolných dárců krve
Každoročně zveme společně s OSČČK
Náchod bezpříspěvkové dárce krve a krevní
plazmy. Letošní rok bylo pozváno 27 dárců:
6 bronzových (10 odběrů), 8 stříbrných (20
odběrů), 8 zlatých za 40 odběrů, 5 držitelů
Zlatého kříže 3. třídy za 80 odběrů a 1 držitel
Zlatého kříže 2.třídy za 120 odběrů. Předávání
ocenění se konalo 21.11. v Kolárově divadle.
O slavnostní naladění se postarali žáci ZUŠ
v Polici svým vystoupením. Potěšilo nás, že se

na akci přišly podívat děti ze zdravotnického
kroužku s paní učitelkou Řehákovou.
Dárcům děkujeme – v dnešní uspěchané
době je krásné, že si tolik lidí (a opakovaně!)
udělá čas a nelení zajet na transfúzní oddělení
nemocnice a bez nároku na odměnu darovat
to, co se jiným nedostává. Děkujeme !

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
- hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990

Stříbrné podvečery
V pátek 11.11.2016 přijaly naše pozvání
na oslavu 25 let manželského života dva páry.
Manželé Petr a Jarmila Jirmannovi z Bezděkova nad Metují a Václav a Ludmila Hubkovi
z Bukovice. Po krátkém slavnostním připomenutí svatebního obřadu jsme společně poseděli u příjemného povídání.

Sňatky
Řeklo by se říjen…svatby už nejsou. Opak je
pravdou, ANO zaznělo 6x:
8.10. Petr Tošovský a Květa Podolská na
Hvězdě před kaplí
15.10. Lukáš Rus a Nikola Ptáčková
- obřadní síň

Martin Ehl a Hana Nývltová - Hvězda
22.10. Petr Šlehobr a Karla Fendrštátová
27.10. Pavel Cvrček a Lenka Drbohlavová
30.10. Vladislav Brož a Petra Kociánová
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Blahopřání
Paní Jiřina Rotterová slavila devadesátiny

V listopadu oslavila významné životní výročí rodačka Hlavňova paní Jiřina Rotterová
– oslavila úžasné 90 té narozeniny. Paní
Rotterová dlouhá léta vedla činnost TJ Sokol
Hlavňov a podílela se významnou měrou na
aktivitách této organizace, jejíž řádnou členkou je dodnes. Přejeme ji hodně hezkých dnů,
rodinné pohody, radosti a životní vitality.
Za Osadní výbor Hlavňov - Martin Vaniš

Blahopřání paní Jiřině Rotterové,

obyvatelce obce Hlavňov, která se dožila tento měsíc krásného životního jubilea, 90
let. To, co píši, nepíšu za svou osobu, ale za
většinu pamětníků z Hlavňova, kteří si paní
Rotterovou pamatují už z let, kdy přišla do
Hlavňova a brzy se zapojila do práce s dětmi, tehdy za výbor žen, později za TJ Sokol.
V těžkých padesátých letech s dětmi předškolními i školními (mezi které jsem patřila
i já) nacvičovala besídky vánoční i k MDŽ.
Vzpomínám na krásné tanečky v krojích,
scénky a básničky. Nejlepší pro nás děti byla
návštěva Mikuláše, později musel být vystřídán Dědou Mrázem, který nakonec besídky
rozdal nám všem dárkové balíčky s pomeranči, mandarinkami a sladkostmi. Tehdy to
pro děti nebylo tak běžné jako dnes. I besídky
k MDŽ byly velmi oblíbené. Její práce s dětmi
neskončila ani, když už zas my byli rodiči.
Kdo zas s nimi nacvičoval besídky? Zase
paní Rotterová, která už do práce zapojila své
dcery Ilonu a Ladu. Naše děti nikdy nezapomenou na letní tábory Sokola, dětské dny na
hřišti ve svátek dětí, dětské karnevaly.
Paní Jiřině Rotterové přeji k jejímu
krásnému životnímu jubileu hodně zdraví,

spokojenosti a mnoho radosti prožitých v kruhu své rodiny. Vřele děkujeme za její celoživotní práci pro Hlavňov a hlavně pro děti.
Za pamětníky Marie Králová

Pan Karel BERKA slaví
devadesátiny

V těchto dnech se dožívá 90 let náš dlouholetý člen a funkcionář pan KAREL BERKA
z České Metuje.
Děkujeme za činorodou práci ve prospěch
spolku a do dalších let přejeme pevné zdraví a
veselou mysl.
Dobročinný fond pro pozůstalé, z.s.
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Vzpomínáme

KNIHOVNA
Stalo se

Během podzimu proběhlo v knihovně několik
zajímavých akcí. Deváťáci měli možnost setkat
se s „opravdovými“ básníky. Na besedu přijela
paní Věra Kopecká, známá broumovská autorka veršů a pořadatelka Dnů poezie v Broumově.
Doprovázel ji Sergej Šelkovyj , ukrajinský básník, který má na svém kontě již více než třicet
knih. Žáci tak mohli srovnávat přednes veršů v
češtině a ruštině.
Dospělí měli možnost navštívit nejdříve podvečerní čtení, kdy jim místní ochotníci formou
ukázek z díla představili tři ženy, které ovlivnily
braty Čapky – sestru Helenu Čapkovou, Josefovu
manželku Jarmilu Čapkovou a Karlovu manželku
Olgu Scheinpflugovou.
O týden později mohli navštívit velice zajímavou přednášku o Heleně Čapkové. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí o životě ženy, jejíž
život poznamenaly ty „velké dějiny“ i soužití se
slavnými bratry. Paní doktorka Jindra Juklíčková
vyprávěla poutavě, zajímavě a patří jí dík za příjemný podvečer.

Černá hodinka

– představení knih ve spolupráci s nakladatelstvím
Bor, Liberec

Jan Meier
„Literárním Broumovskem
a Polickem“
Obraz Broumovska a Policka v
krásné literatuře.

Alois Jirásek
„Na hranicích“

Povídky z kraje pod Borem.

Výsledky revize fondu

Knihovna předložila Radě města ke schválení protokol o provedení revize knihovního
fondu, která proběhla podle prováděcí vyhlášky
Ministerstva kultury 88/2002 Sb. ze dne 21. února 2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon). Revizí bylo zjištěno, že nezvěstných je
261 svazků, tj. 0,75% z celkového počtu svazků
dokumentů ve fondu knihovny. Tyto svazky budou odepsány z fondu.
Potěšil nás tento přívětivý výsledek. 155 svazků, tj. knih a audiodokumentů nám chybí ve fondu polické knihovny a 106 svazků ve výměnném
fondu pro vesnické knihovny v našem obvodě.

Dětské oddělení knihovny 12.
prosince 2016 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

V pondělí 28. 11. 2016 jsme vzpomínali nedožitých 75. narozenin Mirka
Pichla. Jeho poslední kniha Listování
v polických kronikách překročila hranice regionu. Dělíme se s Vámi o reakci našeho kamaráda Jardy Odehnala.
Ida Jenková

Čtu zajímavé a poučné zápisy z
polických kronik. Žasnu nad svou nevědomostí, nad neznalostí dějin a historických souvislostí, nad množstvím
všelijakých pohrom, které Policko po
leta letoucí postihovaly, nad osudy jednotlivých osob, nad složitostí různých
období.
Dočítám se, že v mnoha směrech byl
naopak život hezčí, jindy zas až neuvěřitelně podobný životu či spíše poměrům
dnešním (viz str. 232, odst. 2,3). Všechny
takto získané cenné informace mi pomáhají k lepšímu pochopení společenských
dějů, proměn, vývoje i zvratům, lidské
psychiky. Také k zamyšlení nad stále
nepochopitelnou pestrostí lidských charakterů, stabilně zastoupených slušných
a pracovitých lidí dobré vůle, věčně
přítomných hlupáků, chamtivých, vypočítavých, závistivých, zlovolných, mocichtivých, svárlivých individuí. Nad nekonečným osudovým zápasem o místo na
slunci, o kus či zlomeček štěstí. Většina
těch popsaných událostí promítá se mi
živě jako filmový týdeník. Takže díky za
tu skvělou knížku, ke které se jistě budu
vracet, která mi ještě více přiblížila dnes
již velmi milované město a stejně krásné
okolí.
Jarda Odehnal

Vánoční dárek pro čtenáře
- Audioknihy

Máte rádi knížky, ale čtení není právě vaší silnou stránkou? Nevadí, vypůjčte si audioknihu.
Prvních 25 titulů jsme pro vás připravili v oddělení pro dospělé a pro děti. Ptejte se u výpůjčního
pultu.
Výpůjční doba audioknížek je 1 měsíc. Úplný
seznam audioknih naleznete v "online katalogu"
po zadání výrazu "audiokniha" do klíčových
slov.

Půjčovní doba o vánočních svátcích:

23. prosince 9 - 13,00 hod. v dětském oddělení
24. – 28. prosince zavřeno
29. prosince 9 - 17,30 ve všech odděleních
30. prosince – 1. ledna
zavřeno
Od 2. ledna 2017 se na vás těšíme v běžné
půjčovní době i na všech akcích knihovny.
Čtenářům a návštěvníkům knihovny přejeme
příjemné chvíle s knihami a v knihovně. My knihovníci si přejeme spokojené čtenáře a návštěvníky. A všem „šťastné a veselé Vánoce“.
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

Nabídka knih:
yy Pojarová, Kateřina: Australský deník,
aneb, Mé soukromé pohromy.
Veselé i vážné příhody českých emigrantů v Austrálii.
yy Matwikow, Bohdan: Tajemství uzdravování a omlazování organismu.
Výživa, která léčí nemoci srdce, cukrovku a problémy zažívacího traktu.
yy Moravec, Martin: Enter, mami!
Sbírka fejetonů, inspirovaných každodenními životními situacemi.
yy Dán, Dominik: Cela číslo 17.
Detektivní thriller slovenského autora
zpracovává skutečný kriminální případ,
k němuž došlo na Slovensku v 90. letech minulého století.
yy Bjork, Samuel: Sova.
Nová norská detektivka.
yy Příběhy hrdinů 20. století. Paměť
národa.
Knižní sbírka fascinujících případů

obětí totalitní zvůle v Československu.
yy Kasiki, Sophie: Peklo jménem Rakká.
Skutečný příběh ženy, které se podařilo
uprchnout z bašty islamistů v syrském
městě Rakká.
yy Wells, Jeff: Všichni mí pacienti kopou
a koušou.
Uvěřitelné i neuvěřitelné historky z veterinární praxe.
yy Pivodová, Kristýna: Kriminální případy ze Šumavy III.
Třetí díl kriminálních povídek, vzniklých převyprávěním skutečných případů ze Šumavy posledních desetiletí.
yy Klevisová, Michaela: Štěstí je zadarmo.
Třetí povídkový soubor autorky, ve kterém čtyřnozí miláčkové opět pomáhají
člověku lépe zvládat život.
Dáša Ducháčová
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K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
PRO KOLÁROVO DIVADLO

Kolárovo divadlo zažilo za poslední
dva roky mnoho prospěšných změn. Je
upraven sál a návštěvníkům se lépe
sedí, byla zrekonstruována odpadní
přípojka v suterénu a kino dostalo
nové plátno a projekční techniku.
Nyní čeká divadlo modernizace zvuku.
Díky vedení města, radním a zastupitelům, kteří projekt podpořili, se bude
realizovat výměna stávající zvukové
techniky staré více než 20 let.
Divadlo, ale především kino, bude po
rekonstrukci nabízet zvuk, který je
dnes již standardem. Realizace započne již v tomto roce, ale vzhledem
k vytíženosti divadla v předvánočním
čase bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. K návrhu na modernizaci zvuku jsme přistoupili poté, kdy
jsme zaznamenali zájem dospělých
diváků o pořady kina. Byli jste to právě
vy, návštěvníci kina, kteří upozorňovali na špatný zvuk u promítaných filmů
a tím jste přispěli k tomu, že Kolárovo
divadlo dostane téměř pod stromeček
a do nového roku nový zvuk.
Děkujeme za vaši podporu. Děkujeme,
že hojně navštěvujete náš kulturní
stánek a věříme, že se vaše řady budou
rozrůstat. Všem našim divákům, kolegům, ochotníkům a vůbec – všem přejeme příjemné prožití adventního
času, veselé vánoční svátky a hodně
zdraví v roce následujícím.
Kolektiv CKVS Pellyho domy

INFORMAČNÍ CENTRUM
a KANCELÁŘ
PELLYHO DOMŮ
BUDOU VE DNECH

27. 12. - 31. 12. 2016
UZAVŘENY.
Děkujeme za pochopení.

PELLYHO DOMY
Pátek 2. 12. 2016 od 18:00 hod

AŤ HODÍ KAMENEM

Křest druhé povídkové knihy autorky
Olgy Landové.
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TANEČNÍ KURZ

Neděle 4. 12. 2016 od 10:00 hod
Sobota 10. 12. 2016 od 19:00 hod –
věneček
Vstupné: 40 Kč/lekce, 80 Kč/věneček

KOLÁROVO DIVADLO

KRÁLOVA ŘEČ - zrušeno

Představení KRÁLOVA ŘEČ je zrušeno.
Vstupenky lze vrátit v informačním
centru v Pellyho domech.
Středa 7. 12. 2016 od 18:00 hod

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Vstupné: 70 / 50 Kč
Předprodej: od 21. 11. pro rodiče, od 28.
11. pro veřejnost
Čtvrtek 8. 12. 2016 od 18:00 hod

HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ

Pořad pro děti i dospělé na motivy
lidových vánočních her, v podání DS
Jiráskova divadla Hronov.
Předprodej vstupenek od 21. 11. 2016
v Informačním centru.
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč děti do 15 let
Čtvrtek 15. 12. od 18:00 hod

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Vstupné: 70 / 50 Kč
Předprodej: od 21. 11. pro rodiče, od 28.
11. pro veřejnost
Úterý 20. 12. 2016 od 19:30 hod

KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE
Vyprodáno!
KINO / PROJEKCE

Čtvrtek 1. 12. 2016 od 18:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

ČERVENÁ ŽELVA

Mladý trosečník se snaží dostat z opuštěného ostrova, obydleného pouze
želvami, kraby a ptáky. Každý jeho
pokus však vždycky zmaří obrovská
červená želva. Když se želva nečekaně
změní v ženu, ze zdánlivého úhlavního
nepřítele se stane trosečníkova jediná
spřízněná duše.
Premiéra: 1. 12. 2016
80 min.
Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

„Dnešní hektická doba rodičům příliš
často neumožňuje, aby se svými dětmi
film nejenom viděli, ale také společně
prožili. Málokdy se totiž najde animovaný snímek se sdělením tak silným,
univerzálním a bez nároků na věkovou
hranici. Červená želva takovým filmem
je. Spíše než filmem je, podle našeho
mínění, událostí roku na poli animovaného filmu. Snímkem beze slov, který
prostřednictvím působivých obrazů
odvypráví příběh životního koloběhu
člověka spojený s uvědoměním, smířením, láskou, zodpovědností i ztrátou.
Navíc je dílem, ve kterém je vše podáno
s obrovskou vypravěčskou jistotou.
Pokud se svými dětmi chcete zažít něco,
co se zcela vymyká pásové výrobě digitálních animáků plných roztomile juchajících zvířátek, nemůžete na závěr
letošního roku zvolit lépe.“
Jakub Fürst, Aerofilms
Čtvrtek 22. 12. 2016 od 17:30 hod
Kino / Kolárovo divadlo

DOBA LEDOVÁ
MAMUTÍ DRCNUTÍ

Jestli lze nějaké období pozemských
dějin označit za hodně zajímavé časy
nabité všemožnými katastrofickými
událostmi, za časy, které každému
pořádně prověří schopnosti přežít,
pracovat pro tým a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě doba ledová…

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

OSTATNÍ AKCE
Sobota 3. 12. 2016 od 8:00 hod

MIKULÁŠSKÝ TRH

Sobota 17. 12. 2016 od 8:00 hod

VÁNOČNÍ TRH

Úterý 14. 2. 2017 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

JAKUB SMOLÍK - koncert

Jakub Smolík má na kontě více než 24
alb a patří k českým interpretům s
největší fanouškovskou základnou.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
TRHY NA NÁMĚSTÍ

V souvislosti s konáním výše uvedených trhů bude uzavřeno Masarykovo náměstí a přilehlé ulice
(Kostelní, Tomkova, část ul. 17.
listopadu, U Opatrovny)!!
Uzavírky budou v platnosti vždy
od pátku od 19:00 hod. Již od
pátečních večerních hodin využívejte k parkování plochy mimo
centrum města.
Děkujeme, Pellyho domy

Březen 2017
/termín bude upřesněn/
Kolárovo divadlo

PŘEDVÁNOČNÍ A DLOUHONOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
Pátek 23. 12. 2016 od 19:00 hod,
Masarykovo náměstí
Pátek 23. 12. 2016 od 24:00 hod,
kaple na Hvězdě

PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2017
Neděle 8. 1. 2017 od 16:00 hod
Kolárovo divadlo

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

představení ZUŠ
Vstupné: 100 / 80 Kč
Předprodej vstupenek: od 5. 12. pro
rodiče, od 19. 12. pro veřejnost
Sobota 14. 1. 2017 od 17:00 hod
Kolárovo divadlo

NOVOROČNÍ KONCERT

Vystoupí Police Symphony Orchestra
Vstupné: 130 Kč / 150 Kč na místě
Předprodej: od 12. 12. 2016

BOSÉ NOHY V PARKU
Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami
jsou obohaceny nejedním zážitkem,
humorem i jevištní zábavou, čímž
umocňuje divácký zážitek a potvrzuje
skutečnost, že jeho představení není
jen běžný koncert, avšak i zábavné
show.

Únor 2017 /termín bude upřesněn/
Kolárovo divadlo

LO STUPENDO

aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Autor Ken Ludwig děj své zatím
nejpopulárnější hry, která se dočkala
mnoha cen i uvedení na Broadwayi,
zasadil do Clevelandu třicátých let
minulého století.

X. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES
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Líbánky skončily. Mladí novomanželé
Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny
a začínají si budovat společné hnízdečko lásky.

Předprodej vstupenek: od 1. 12.
Vstupné: 350 Kč v předprodeji /
400 Kč na místě

Pátek 20. 1. 2017 od 20:00 hod
Sál Pellyho domů

Hraje Relax Band Hronov, večerem
bude provázet Soňa Šuláková - moderátorka České Televize
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: od 12. 12. 2016

vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor
na poslední chvíli přijede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen
zpívat. Impresário donutí svého nenápadného tajemníka Maxe (Václav Vydra), přehlíženou "děvečku pro všechno", ale se slibnými pěveckými ambicemi, zastoupit na jevišti indisponovaného tenora. A Max, nikým nepoznán,
zažívá na jevišti svůj první velký
úspěch. Když se hvězda sama znovu
vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje vstup na jeviště, je považována za
podvodníka.
Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka,
Simona Postlerová, Svatopluk Skopal,
Jana Malá /Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Zlata Adamovská / Jana Boušková / Lenka Skopalová, František Skopal / Michal Novotný / Ladislav Hampl
Předprodej vstupenek: od 12. 12. 2016

Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, která má

Jde o to, jak přežít první společnou noc
v nezařízeném maličkém bytě v pátém
poschodí bez výtahu, kde není ani
postel a kam zatéká a fičí a nefunguje
topení. Jak vůbec přežít vztah a život
ve dvou, když protiklady se, jak známo,
přitahují?
Zatímco ona řeší špagety s úžasnou
omáčkou z mořských plodů připrave-
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né v krajkovém negližé, jeho vzrušuje
spíš právnický případ, který mu jako
začínajícímu advokátovi svěřili.
Do příběhu mladých novomanželů
brzy vstupuje jejich soused, exotický
sukničkář
Hektor,
a
Viktoriina konzervativní matka Ester, která
znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest ohněm.
Bosé nohy v parku nabízí úžasnou
podívanou na první novomanželské
trable, které jsou podány s vtipem a
nadhledem.
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha,
Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský
Předprodej vstupenek: od 12. 12. 2016

INFORMAČNÍ CENTRUM
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY:
Kniha POLICKO

Po vyprodané edici knih Stěny od O.
Jenky vydává nakladatelství JUKO
pokračování, s nádhernými fotkami
nejen stěn, ale celého Policka.
Cena knihy: 495 Kč

Kniha KLADSKÉ POMEZÍ –
KRAJEM PODÉL METUJE
Nově vydaná kniha Lubomíra Imlaufa
a Josefa Lukáška mapuje krajinu Náchodska a Broumovska.
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Popisky u fotografií a text v zadní části
knihy je i v polštině, angličtině a němčině. Cena knihy: 490 Kč

DŽEMY A DALŠÍ DOMÁCÍ
DOBROTY

Nová nabídka džemů, pečených čajů,
medů, čatní, sirupů, nakládané zeleniny z dílny paní Horákové z Police nad
Metují za přijatelné ceny od 20 do 55
Kč.

CYKLOBUSY V KLADSKÉM
POMEZÍ JEZDILY
UŽ PO TŘINÁCTÉ

Letos již po třinácté se rozjely cyklobusy do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí. Po čtyřměsíčním
provozu ukončily letošní sezonu poslední zářijový víkend. Tato služba,
kterou koordinuje destinační společnost Branka, o.p.s., slouží místním
obyvatelům ale zároveň i turistům
jako zpestření jejich pobytu.
Linka z Hradce Králové do Adršpachu a na Pomezní boudy byla vytížená
o několik procent více než v loňském
roce. Přepravila více než 7 tisíc cestujících. Nárůst byl zaznamenán také
v počtu přepravených kol. Naopak
linka na trase Náchod – Karlov – Vambeřice, která vozila návštěvníky do
srdce Stolových hor v Polsku, byla
méně vytížená než v loňském roce.
Jednatel firmy CDS, která tuto službu
zajišťuje, Robert Patzelt vysvětluje:
„Největší pokles byl způsoben zavedením podobného spoje polským provozovatelem, který vyjíždí o několik minut
dříve. Na počtu přepravených návštěvníků spolu se svým kolem, pro které je
linka především určena, to nemělo tak
výrazný vliv. Dohromady na obou linkách bylo přepraveno více než deset
tisíc cestujících. „
Nově se návštěvníci mohli dopravit
i se svým kolem do Jestřebích hor a
navštívit nedávno vzniklou turistickou
atraktivitu měděný důl Bohumír.
Z Hradce Králové bylo možné se dostat
bez auta do Vambeřic, které je jedním
z nejvýznamnějších poutních míst
v Polsku.
Cílem služby je podpora rozvoje šetrných forem cestovního ruchu, prodloužení pobytu návštěvníků a jejich
rovnoměrné rozložení po celém regionu. Provoz cyklobusu je podporován
dotací z prostředků Královéhradeckého kraje.

ZÁSTUPCI INFORMAČNÍCH
CENTER KLADSKÉHO POMEZÍ
SE SETKALI V BROUMOVĚ
NA FARMĚ WENET

Na Farmě Wenet v Broumově proběhlo ve středu 19. října setkání informačních center. Díky provozovatelům
Martinu Netíkovi a Weberovi, kteří
coby hostitelé připravili velmi příjemné
prostředí,
patřilo
jednání
v Broumově
k jednomu
z nejzdařilejších. Pravidelné setkání
informačních center, vždy dvakrát do
roka, pořádá společnost Branka, o.p.s.
zabývající se rozvojem cestovního
ruchu v Kladském pomezí.
Kromě zástupců devíti informačních
center přijala pozvání i Jana Chmatilová z oddělení regionálního rozvoje krajského úřadu Královéhradeckého
kraje: “Seznámila jsem zástupce IC
Kladského pomezí s realizovanými či
plánovanými činnostmi a projekty
krajského úřadu. Zajímali se také o
výsledky zjišťování kvality služeb
organizované prostřednictvím Asociace turistických informačních center,
kde se Královéhradecký kraj umístil na
krásném třetím místě v rámci celé
České republiky“.
Na programu bylo dále zhodnocení
sezony 2016 v Kladském pomezí a
představení novinek a činností v roce
následujícím. Milým účastníkem byla
také držitelka jednoho z prvních certifikátů Regionální produkt – Kladské
pomezí paní Lydie Birkeová - Mrázová,
která vyrábí velmi žádané bytové dekorační doplňky.
Cílem setkání je výměna zkušeností,
distribuce propagačních materiálů a
prohloubení spolupráce. Tu považuje
nezisková destinační společnost Branka, o.p.s. právě s informačními centry
za jednu ze stěžejních.
Závěr setkání patřil prohlídce Farmy
Wenet, která nabízí strávení volného
času plného zážitků nejen pro rodiny
s dětmi, ale i větší školní kolektivy.

Provozní doba informačního
centra v PROSINCI:
Pondělí, středa 9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Středy
od 14:30 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

V prosinci vyrábíme betlémy, ozdoby
na stromek i sváteční stůl. Připojit se
může každý, poplatek za jednorázový
vstup je 20,-Kč, veškerý materiál je
v ceně.

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

VÁNOCE V MUZEU
Poslední měsíc v roce srdečně zveme
do Muzea papírových modelů a BB
kavárny hned vedle muzea.
Do 31. prosince můžete zdarma navštívit
výstavu
Oldřicha
Jenky
v prvním patře Zeleného domečku.
Otevřeno v době otevření muzea.
Děkujeme partnerům, dobrovolníkům
a všem, kteří nám v letošním roce pomohli. V únorovém měsíčníku zveřejníme to nejzajímavější ze závěrečné
zprávy za rok 2016. Od 1. února bude
zveřejněna i na webu muzea.
Z provozních důvodů bude Muzeum
papírových modelů v tyto dva dny
zavřeno: 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017.
V roce 2017 oslaví Muzeum papírových modelů v květnu pětileté výročí.
Protože je to pro nás opravdu významné a důležité výročí budeme slavit.

Pátek 9. prosince
od 18. hodin v BB Kavárně

JIŘÍ ŠÁMAL

Komorně laděný koncert představí
švýcarský perkusní nástroj Hang
drum. Hang drum je jedinečný svým
tvarem a hlavně nenapodobitelným
harmonickým zvukem. Jiří Šámal zpívá
a sám komponuje písně pro tento originální nástroj.
Vstupné dobrovolné.
od 9. prosince

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA
PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

Sobota 24. prosince
Od 10 do 15 hodin

ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU

Také vám je dlouhé čekání na Ježíška?
Přijďte si ukrátit dlouhou chvíli do
muzea!
Za symbolické vstupné (děti zdarma,
ostatní za 30,-Kč). Čeká na vás vánoční
atmosféra a doprovodný program pro
celou rodinu. Muzeum má otevřeno,
nejen na Štědrý den, ale po celé období
vánočního volna. Otevřeno máme každý den do 17 hodin. Zavřeno bude
pouze v tyto dny - 26. 12. 2016 a 1.
1. 2017.

Součástí komentované prohlídky bude
také dílnička, ve které si děti dle věku
vyrobí drobný vánoční dáreček. Školy
a školky na území policka mají zvýhodněný vstup – 20,-Kč na žáka. Pedagogický doprovod zdarma.
V roce 2017 budeme pokračovat
s volnými vstupy do muzea každé první pondělí v měsíci ve školním roce.
O jarních prázdninách (20. – 24. února
2017) nabídneme celodenní program
pro děti ve věku 6 – 12 let. Tento týden
Pondělí 5. prosince
s podtitulem Týden s Herkulem, masod 9 do 15 hodin
kotem muzea, pořádáme od roku 2013.
VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
Po letošním úspěšném letním týdnu,
V tento den přijďte zdarma na komenchceme uspořádat Letní tvořivý týden
tovanou prohlídku expozice i výstavy Neděle 18. prosince
znovu a to v termínu 17. – 21. 7. 2017.
Jany Žuravnyjové. Od 13 hodin nás Od 13 hodin
Den s Toulavým baťohem připadne
navštíví ŠD Police nad Metují.
v roce 2017 na datum neděle 30. čerWORKSHOP
vence.
DÁREK NA POSLEDNÍ Model cup Police, soutěž plastikových,
CHVÍLI
kovových a papírových modelů uspoWorkshop je pro předem přihlášené řádáme v Pellyho domech v sobotu 14.
účastníky.
října.
Přihlásit se můžete až do 9. prosin- Jarní a podzimní setkání sběratelů
ce! S lektorem si vyrobíte originální připadne na termíny 18. března a 21.
lustr, výběr z několika technik. Popla- října. V roce 2017 připravíme v muzeu
tek za materiál na jeden lustr je 60,-Kč. dvě výstavy – autorskou Ladislava
Workshop pořádáme za podpory Krá- Badalce a tematickou – Rozhledny a
lovéhradeckého kraje.
věže v České republice.
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Děkujeme! Jen tak dál!

Jsme moc rádi, že naše výzvy a prosby
nezůstaly nevyslyšeny. Jen díky tomu smíme věřit, že naše snaha má smysl. O čem
je řeč? Přece o projektu Police Symphony
Orchestra, který již několik týdnů běží na
webu www.hithit.cz/jinenastroje pod názvem
„Potřebujeme jiné nástroje“. Díky všem
štědrým dárcům se každý den posouváme k
potřebným 360 000 Kč, které využijeme pro
nákup bicí soupravy, tympánů, marimby, notových stojánků a aranží. Aby se nám ale náš
sen splnil, musíme vybrat celou částku nebo,
jak doufáme, snad i více!
My ale pomoc nechceme jen tak! Za svůj
příspěvek si samozřejmě můžete vybrat odměnu, mezi nejvíce žádané patří například vstupenka na první koncert s novými nástroji nebo
značková taška PSO. Ale neváhejte, projekt

končí již 8. prosince.
Už se blíží i první příležitost, kdy Vám
budeme moci veřejně a slavnostně poděkovat
– jak jinak než hudbou. Po celý podzim i začínající zimu totiž pilně cvičíme, abychom se s
Vámi mohli setkat 14. 1. 2017 na tradičním
novoročním koncertě v Polici nad Metují.
Těšit se můžete na spoustu nových, známých
i neotřelých skladeb z filmů i z pera klasiků.
Nezapomeňte si ale včas pořídit lístky, předprodej začíná už 12. prosince! A i kdyby se
na Vás snad nedostalo, zahrajeme také v
Červeném Kostelci a v Trutnově.
Tak na viděnou v příštím roce, který, jak
pevně doufáme, bude i díky Vám plný hudby!
za celé PSO
Barbora Voláková, viola

Snímek Plavba v Muzeu papírových modelů

Už potřetí letos proběhla podzimní
ochutnávka filmů z lidskoprávního festivalu
Jeden svět, a to díky projektu Promítej i ty.
„Tradičním“ projekčním místem už se stalo
Muzeum papírových modelů. Tentokrát jsem
vybrali snímek Plavba, který nebyl k dispozici
pro jarní festivalovou projekci a který se věnuje aktuálnímu tématu války v Sýrii. Hosta
naživo se nám k uprchlickému tématu bohužel
nepodařilo domluvit, ale až z Litvy se s námi
po Skype spojil Petr Pijáček, který má mimo
jiné zkušenost měsíčního pobytu v uprchlickém táboře v Calais. Opět se ukázalo, že
výběr zajímavého hosta dokáže projekci posunout novým směrem. Debata byla skoro stejně
dlouhá jako film. Petr Pijáček se nebál zmínit i negativní zkušenosti nebo popsat pocity
strachu. V táboře přezdívaném „Džungle“ byl
v únoru až březnu letošního roku, v době před
jeho demolicí, což byla pro všechny obyvatele velmi vypjatá doba, plná stresu a nejistoty.
Hlavním poselstvím debaty ale bylo – posuzuj každého člověka jako jednotlivce, zajímej
se o lidské osudy. Nepřijímej jednorozměrná
sdělení mainstreamových médií. To skvěle navazovalo na samotnou projekci. Plavba ukazuje příběhy několika Syřanů, kteří utekli před
válkou nejdřív do Egypta, kde se kvůli hrozící
deportaci rozhodli o riskantní a ilegální cestu lodí do Itálie. V Egyptě, před nástupem na
loď, nebo spíš loďku, sledujeme jejich každodenní život: to pomáhá rozpouštět obecnou
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nálepku uprchlíků, oproti ní na povrch vystupují individuální příběhy, sny, obavy, rodinné
a přátelské vazby. Všem protagonistům se po
sedmi dnech plavby podaří dostat do Itálie a
po delší či kratší době získat azyl v Nizozemí,
Švédsku, Belgii či Francii. Film ukazuje, jak
těžko se člověk hledající azyl smiřuje s čekáním a nečinností (žadatel o azyl nesmí ze
zákona prvních 6 měsíců v cílové zemi pracovat), jak náročná může být snaha učit se

místní jazyk a přijmout pravidla nového života, daleko od rodné země. Myslím, že většina
z dvacítky přítomných odcházela z projekce v
zamyšlení. Děkujeme spolupořadatelům podzimních projekcí Promítej i ty a taky našim
hostům a už se pomalu připravujeme na jarní
festival.
Za tým Jednoho světa Pavlína Binková
(foto – Skype debata s Petrem Pijáčkem po filmu
Plavba v Muzeu papírových modelů, 10. 11. 2016)
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Křest fotografické publikace i Policku

Druhý díl Jenkovy fotografické publikace o Policku byl vyslán
do světa. Polický rodák fotograf
Oldřich Jenka, již druhý díl fotografické publikace. Křest knihy přivedl
na sál Pellyho domů v Polici tolik
lidí, že se skoro nevešli.
Nechyběl Jenkův přítel z dětství
Ctibor Košťál, který večer moderoval, a vydavatel Pavel Lysák.
Rituál vykonal místní občan Václav
Krb vodou z místního pramene
„Julinka“, který čerpá ze světoznámé Polické pánve a byl v minulém
století přiveden na náměstí.

Bylo jen málo příchozích, co
si knihu, kterou prodávaly dámy
z místního Informačního centra,
nezakoupil, a každý z nich si ji
nechal od autora podepsat. Když
zástup zájemců o knihu skončil a
všichni byli uspokojeni, vystoupil
Ctibor Košťál a velmi hezky přiblížil osobnost Oldřicha Jenky, a
několika slovy jeho otce, který byl
také fotograf a byl mu kdysi učitelem a rádcem.
V této části večera, plné lehkého
humoru i zajímavých informací, zazněl slib či spíš prognóza, že po prvním dílu, vydaném před dvěma lety,
a tomto druhém letos, se mohou
čtenáři těšit ještě aspoň na díl třetí.
Podle autorových slov, že všechny
fotografie, ze kterých vybíral pro
tuto publikaci, a bylo jich víc než

1200, vznikly za poslední dva roky,
lze nové vydání skutečně očekávat.
Na závěr promítl autor prezentaci neuveřejněných, i několika v knize uveřejněných fotografií, z nichž
vybíral. Líbezná hudba a promítané
fotografie braly dech. Mnohý fotograf amatér asi zapochyboval, zda
ještě bude mít odvahu vzít fotoaparát do ruky.
Přemýšlím, čím se liší Jenkovy
fotografie třeba od fotografií Jana
Záliše, který před několika lety
vydal nádhernou knihu fotografií z Broumovska. Vzpomínám na
Horsta Bauera, jehož tu několikrát
s pokorou vzpomněli, protože jeho
snímky jsou zase jiným pojetím prostoru a vyjádření krásy.

Lyžařský ples po 21.

…jsme si užili! Výtěžek plesu bude použit jako každý rok
celý na činnost oddílu dětí. Děkujeme všem, co vykoupili sál a vytvořili příjemnou atmosféru. Je prima, když se na plese potkávají
všechny generace a je možno zde pozdravit celé rodiny, s nadsázkou řečeno jako o Vánocích a Polické pouti. Děkujeme desítkám
firem i jednotlivců, kteří přispěli do bohaté tomboly, které kralovalo lyžařské oblečení Silvini a kvalitní dětské kolo v hodnotě šesti
tisíc od Ríši Hrzána – R2 Sport Nové Město n/M. Patnáctičlenný
mladý taneční orchestr HF Band z Úpice - vystřídaný o půlnoci
kapelou Compot - se osvědčily, živé nástroje se evidentně nahradit
nedají a rádi je pozveme zase. Kdo jste letos nebyli, nenechte si
za rok ujít! Součástí plesu bylo i představení zánovního skútru, o
jehož koupi jednáme. Očekáváme tuhou a na sníh bohatou zimu,
těšíme se na shledanou ve stopě! A kdyby ne, pak srdečně zveme
na příští ples – 25.11.2017.
Pohlovi, Hornychovi a Beranovi a všichni další,
kteří se na organizaci podíleli.

Nejsem tu za kritika, a mohu
říct, že je-li Horst Bauer regionální
ikonou uměleckého vyjádření nádherného prostředí, ve kterém žijeme,
má v Oldřichu Jenkovi na Policku
důstojného zástupce. Jenkovy fotografie nemohou chybět v knihovně
žádného milovníka našeho kraje a
rádi je vezmou do ruky obdivovatelé krásného prostředí, ve kterém
žijeme, i odjinud.
Můžeme se tedy těšit na
další knihu, která má být víc
z Broumovska, a poděkovat všem,
kdo se o toto vydání zasloužili.
Jindřich Horkel

Muzeum Města Police nad Metují v prosinci

Výstava Za betlémskou hvězdou

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky do staré školy Dřevěnky na tradiční
vánoční výstavu betlémů. Výstava přiblíží
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historii tradice stavění
betlémů, původní význam a pravidla jejich
kompozice, i širokou
škálu stylů a materiálů, ze kterých byly
vyráběny. Vedle prací
věhlasných
řezbářů
Karla Beršíka (18381918) a Františka
Vlacha (1841- 1920) zde návštěvníci uvidí
také betlémy z méně obvyklých materiálů,
jako je „hronovické těsto“, keramika, šustí, ořechy a makovice. K nejvýznamnějším
vystaveným exponátům se řadí betlémy s
vyobrazeními Náchoda: betlém náchodského učitele Metoděje Jiráska (1880-1960) a
historický polychromovaný vyřezávaný
betlém s náchodským zámkem. Vystaven
bude také Karpašův mechanický betlém,
monumentální Hromádkův betlém ze
Starého Města, či Králický betlém červenokosteleckého betlemáře Josefa Vondry.
Výstava potrvá od 16. prosince 2016 do
8. ledna 2017, vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 15. prosince 2016 od 17 hodin.
Otevřeno bude denně mimo pondělí 9-12,

13-17 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2016
a 1. 1. 2017 zavřeno, na druhý svátek vánoční
26. 12. bude otevřeno.

Andělské Vánoce v Dřevěnce

Cech panen rukodělných a Regionální
muzeum v Náchodě zvou návštěvníky v sobotu 17. prosince 2016 do staré polické školy
Dřevěnky. Členky cechu zde budou předvádět
tradiční rukodělné techniky a jejich výrobky
bude možno si i zakoupit. Příjemnou vánoční atmosféru podtrhne nejen tradiční vánoční
výzdoba, ale i vánoční pochutiny, či výzdoba vánočního stolu. Starou školu lze navštívit od 9,00 do 16,00 hod. Těšíme se na Vaši
návštěvu!
Mgr. Jan Tůma
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Chystáte se na plesovou sezónu?
My Vás na ni připravíme!

Kulturní společnost HOP- Petr Hofman pořádá

TANEČNÍ

PRO MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ PÁRY,

od 13. ledna 2017 každý pátek
v Opatských sálech broumovského
kláštera

Celkem 7 lekcí včetně závěrečného věnečku.

1. Kurz – “Začínající a Mírně pokročilí“
2. Kurz - “Pokročilí“

15:15 vypuštění balónků
15:40 koncert kapely Vivian

VYUČUJE IGOR A LUCIE ŠTĚPOVI.

a dále:

- ukázka hasičské techniky místní jednotky
- malování na obličej Mno-dk
- mikulášská nadílka 

Taneční jako dárkový poukaz – dobrý typ
na vánoční dárek pod stromeček

Přihlášky na
tel. 603700181,605273944 nebo
na emailu: hofmanova.gabi@gmail.com.
a dále: Roman Ježek – koupelna topení, Marie Schejbalová - Vinotéka v chodbě

Obec Suchý Důl,
pořádá
dne 24. prosince 2016
ve 14.00 hodin
u

ZELENÉ KAPLIČKY
v Ticháčkově lese
VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí Polický chrámový sbor

GALERIE 102
OBECNÍ DŮM VELKÉ POŘÍČÍ

Náměstí 102, Velké Poříčí l po 9-11 a 13-18 l st 8-11 a 13-18 l čt 13-18 l pá 8-11 l knihovna@velkeporici.cz l 491 485 323
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POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 12. část
ANTONÍN HOLÝ – ČESKÝ CHEMIK SVĚTOVÉHO VÝZNAMU

Prof. RNDr. Antonín Holý, (1. září 1936
Praha – 16. července 2012) byl český chemik a
jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců
20. století. Je objevitelem mimořádně účinných
léků proti smrtelným chorobám - řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, žloutenky
typu B či oparů.

Narodil se 1. září 1936 v Praze, jeho otec
pracoval jako dělník v ČKD, matka v domácnosti. V 8 letech našel s kamarádem na půdě prastarou knížku z c.k. gymnázia o tzv. přírodozpytu. Byla o chemii a fyzice a měla mědirytinové
ilustrace o pokusech. To malého Toníka zaujalo,
vybral si chemii a kamarád fyziku. Doma experimentoval, tu a tam si popálil ruce, ale už tehdy
mu bylo jasné, že nic jiného než experimentální
chemii dělat nechce.
Po maturitě na gymnáziu v Karlíně vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v roce 1959. V roce 1963 se
stal vědeckým pracovníkem Ústavu organické
chemie a biochemie (ÚOCHB) Československé
akademie věd (dnes Akademie věd ČR). V letech
1994-2002 byl jeho ředitelem. V roce 2004 se
habilitoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, na UP získal i profesuru.
Doc. Dr. Antonín Holý, DrSc. byl špičkovým
odborníkem v oboru chemie složek nukleových
kyselin, jehož výsledky práce mají světový význam. Déle než 35 let se zabýval vývojem látek
účinných proti leukémii, rakovině a virovým
onemocněním. Jím objevené preparáty pomáhají stovkám milionů lidí na celém světě. Od
roku 1976 spolupracoval na vývoji antivirových

preparátů s Erikem De Clercqem z Katolické univerzity v belgické Lovani.
V roce 2006 uzavřela americká farmaceutická firma Gilead Sciences smlouvu s ÚOCHB, na
jejímž základě bylo zřízeno společné výzkumné
centrum, které se zabývá vývojem nových preparátů. Firma se také rozhodla věnovat ústavu 1
100 000 dolarů ročně na výzkum nových léků. Z
této částky bylo 200 000 dolarů určeno výhradně
Antonínu Holému. Za licence k patentům, které
jsou výsledkem práce Antonína Holého a jeho
týmu, získává ÚOCHB od společnosti Gilead
více než 1 mld. korun ročně.
Doc. Dr. Antonín Holý, DrSc. je autorem či
spoluautorem více než 450 publikací a 60 patentů, několika knih a organizátorem řady mezinárodních konferencí. Jeho práce byla m.j. oceněna
čestnými doktoráty Univerzity v Manchesteru,
Univerzity Palackého v Olomouci či VŠCHT,
Descartovou cenou Evropské Unie za vědecký
výzkum, členstvím v Učené společnosti ČR atd.
atd. Jako poslední získal v roce 2009 čestný doktorát Jihočeské univerzity. Byl mimořádně pracovitým, tvůrčím vědcem, ale i přes úspěchy, kterých dosáhl, také skromným člověkem.

František Janeček

KALENDÁRIUM - Významná výročí narození a úmrtí slavných
hudebních osobností v prosinci
Wolfgang Amadeus Mozart

5. prosince 1791
zemřel ve Vídni
rakouský
hudební
skladatel Wolfgang
Amadeus
Mozart,
jeden z největších a
nejslavnějších hudebních tvůrců v historii.
Byl typickým zázračným dítětem: jako pětiletý improvizoval,
komponoval na klavíru drobné skladbičky.
Pod vedením svého otce, dvorního arcibiskupského hudebníka, byl schopen již v šesti letech
podniknout se svoji sestrou úspěšnou uměleckou
cestu, dnes bychom řekli šňůru, do bavorského
Mnichova, Anglie a Švýcarska. Mozart se brzy
stal velikou hvězdou své doby – byl zván na
dvory evropských šlechticů a osobně se přátelil
s hudbychtivými současníky z nejvyšších kruhů, sahajících až po královské a císařské dvory.
Tvrdě pracoval, ale poněkud lehkovážný způsob
života byl příčinou toho, že získal sice slávu, ale
ne peníze. V posledních letech života třel bídu,
kterou ještě stupňovala plicní a nervová choroba.
Zemřel v době tyfové epidemie, a tak ho pochovali do společného hrobu. Až v roce 1859 mu
město Vídeň na tom místě postavilo pomník. Je
autorem mnoha oper, nejznámější jsou Figarova
svatba, Don Juan (napsaná pro Prahu), Cosi fan
tutte a Kouzelná flétna. K mnoha skladbám, které
se dodnes hrají, patří také jeho serenády, především Malá noční hudba a slavné Rekviem.
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Ludwig van Beethoven

16.
prosince
1770 se v Bonnu
v hudební rodině
narodil
hudební
skladatel světového
významu Ludwig
van
Beethoven.
Spolu s Haydnem a
Mozartem představuje vrcholný zjev
evropského hudebního klasicismu. Beethoven prožil dětství v neradostném ovzduší: jeho otec, který byl dvorním
tenoristou, propadl alkoholu. Beethovenovo
vzdělání bylo zanedbáváno, přičemž otec využíval jeho hudebního talentu jako zdroje příjmů.
Beethoven záhy proslul jako klavírista, pořádal
koncerty v různých městech Evropy, v roce 1796
navštívil i Prahu. V průběhu svého života rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do
svého individuálního hudebního stylu a otevřel
tak dveře nové hudební epoše – romantismu.
K jeho nejslavnějším dílům patří 3., 5., 6., 7. a
9. symfonie, monumentální mše Missa solemnis,
opera Fidelio, houslový koncert D dur op. 61,
řada klavírních skladeb (Císařský koncert, sonáty Měsíční svit, Appassionata, Patetická, skladba
Pro Elišku) a další skladby. Navzdory tomu, že
ohluchl, nepřestal „slyšet hudbu“ a tvořil až do
smrti. Zemřel ve Vídni ve věku 57 let (26. března
1827).

Zdeněk Fibich

21. prosince 1850
se narodil český skladatel Zdeněk Fibich, po
Smetanovi a Dvořákovi
nejvýznamnější představitel novodobé české hudby. Narodil se jako syn
lesmistra ve Všebořicích
u Čáslavi. Vyrůstal v uměnímilovném prostředí a
dostalo se mu důkladného
všeobecného a odborného vzdělání. Významně
zasáhl do všech hudebních oborů jako je opera,
symfonická báseň, symfonie, ouvertura, píseň,
komorní a klavírní tvorba. Uvedl do různých forem české hudby baladu. Český repertoár nově
obohatil o koncertní melodram, v němž především po tektonické stránce překonal německé romantiky. Světovým unikátem je trilogie
scénických melodramů Hippodamie (Námluvy
Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie)
na libreto Jaroslava Vrchlického. Ojedinělým
počinem světové literatury je i 376-tidílný klavírní cyklus Nálady, dojmy a upomínky, který je milostným deníkem vztahu s Anežkou
Schulzovou, libretistkou jeho posledních tří oper,
z nichž nejpopulárnější je Šárka. Zvláštní osud
má Upomínka č.139 op. 41, která reprezentuje Fibichovo jméno po celém světě. Proslavil ji
houslista Jan Kubelík svou úpravou pro housle
a klavír pod názvem Poem. Fibich zemřel v nedožitých padesáti letech v Praze (15. října 1900).

František Janeček
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Š KO L ST V Í
Z polické mateřinky…

…Vás zdravíme opět s krátkými zprávami
o dění v naší mateřince .
Máme za sebou adaptaci nováčků a hlavně malých 2 letých dětí, prokousali jsme se
všemi legislativními změnami týkajícími se
vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, absolvovali jsme komplexní 3 denní
inspekci MŠ, tradičně jsme navštívili partnerskou MŠ ve Swidnici, třída Kopretin má za
sebou kurz plavání v broumovském bazénu ve
Vebě, radost dětem udělalo divadelní představení agentury Pernštejn s pohádkou Jejda strašidýlka, třída Zvonečků a Sluníček připravila
v rámci projektu Malý zahradník výstavku
výrobků z přírodnin s názvem Krakonošova
zahrádka a třída Berušek vyzdobila MŠ školu
dráčky, které vyrobily děti společně s rodiči .
I v předvánočním čase se připravujeme na
adventní období. Tradicí se pomalu a jistě stává zdobení vánočního stromečku pro zvířátka
v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, čehož

Podzim na 1. stupni ZŠ

Podzimní měsíce na naší škole byly opravdu pestré. Většina tříd navštívila městskou
knihovnu. Témata byla různá: pohádky, spisovatelé, pražské pověsti… Ve třídě 2.B proběhly čtenářské dílny. Všichni žáci si v knihovně
půjčili knížku, kterou doma přečetli. Ve třídě
pak podle přidělených příběhů odpovídali na
otázky a zpracovávali zajímavé úkoly. Do
knihovny zavítali i naši prvňáčci a pochlubili
se, jak znají písmena a čtou slabiky.

Ve 2.B a 4.A se uskutečnil projekt
Bramborové dny. Druháci zjišťovali různé
informace, brambory vážili, měřili bramborového hada, malovali veselou bramboru a pekli
brambory. Čtvrťáci pak navíc vyráběli bramborová razítka a tvořili obrázek na počítači

se letos opět ujmou děti ze třídy Kopretin a
Berušek. 1. budova ozdobí stromeček v polickém domově důchodců. Samozřejmostí jsou
vánoční besídky, kterým bude předcházet návštěva Mikuláše a čerta, a pro hodné děti nastane v každé třídě za odměnu
vánoční nadílka u stromečku.
O příjemné zážitky se podělíme zpěvem a básničkami
s obyvateli pečovatelského
domu a domova důchodců.
V čase předvánočním určitě nezapomeneme navštívit
betlém v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a plánujeme i
prohlídku vánočně vyzdobeného náměstí. Adventní čas si
ve školce ukrátíme výrobou
vánočních přáníček a vlastnoručním pečením cukroví.
Rok 2016 byl opravdu

náročný a plný změn. Přejeme nám i Vám ,
aby ten nastupují rok 2017 byl lepší, aby zdraví sloužilo, jak má, aby alespoň trocha štěstí
navštívila každého z nás a hlavně, aby nevymizela láska, tolerance a pochopení .

Třeťáci nastartovali adventní čas zájezdem do předvánočních Ratibořic s připomenutím tradic na zámku a ve mlýně.
3. B třída shrabala listí v obou klášterních
zahradách a pracně ho i vynosila z vnitřní zahrady k silnici k odvozu. Stihli to ještě před
příjezdem sv. Martina a sněhovými vločkami.

Staroměstské náměstí. Poté je autobus odvezl na druhou část exkurze, na letiště Václava
Havla. Tam jezdili autobusem po letištní ploše
a mohli sledovat dění. Viděli přistávat i vzlétat
letadla. Pozorovali, jak se letadlo roztlačí ze
stání, jak tankuje a další věci běžného provozu. Exkurzi žáci zakončili u letištních hasičů.
Na pátek 18.11. mají třídní učitelky pro
žáky připraven různorodý program. Některé
třídy pojedou do Hronova do muzea Pod čepi-

Čtvrté třídy ukončily učivo o Praze návštěvou našeho hlavního města. Děti si prohlédly nádvoří Pražského hradu a Katedrálu
sv. Víta, která je ohromila svojí velikostí a
krásou. Následovala cesta do Baziliky sv.
Jiří, do Vladislavského sálu, Zlaté uličky, Daliborky…. Pak žáci seběhli po starých zámeckých schodech a přesunuli se na
Malou stranu. Přes Karlův most se dostali na

cí, některé navštíví naše Muzeum papírových
modelů, žáci 3.B se vydají za seniory do domu
s pečovatelskou službou s pásmem podzimních písniček, básniček a scénkou. V jiných
třídách
proběhnou třídní
projekty: například Evropský
den u čtvrťáků,
Barevný
den
v 1.B nebo příprava na advent
v 1.A. Více se
můžete dočíst
na
stránkách
naší školy.
Učitelky ZŠ
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Základní umělecká škola informuje…
Prosinec je již každoročně ve znamení
předvánočních akcí a koncertů.

Vánoční koncerty

Mezi ty největší patří Adventní koncert
(letos bude ve středu 7. prosince) a potom
Vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince – oba v Kolárově divadle a
oba začínají v 18 hodin.
Vstupenky v ceně 50 a 70 Kč je možno na oba koncerty zakoupit v předprodeji
v Infocentru v Pellyho domech.

Vánoční večírky a vystoupení

Během prosince budou také na koncertním sále ZUŠ probíhat třídní vánoční večírky,
kde pro své nejbližší vystoupí žáci jednotlivých nástrojových tříd. Podrobné informace
získáte na webových stránkách školy: www.
zuspolice.cz.

Dlouhá noc na náměstí a na Hvězdě

V předvečer Štědrého dne, na tzv.
„Dlouhou noc“, budou opět vytrubovat naši
trubači od 19 hodin na náměstí, a potom o půlnoci v pásmu vánočních písní a koled v kapli
na Hvězdě.

Derniéra Sněhové královny

Na začátku tohoto roku jsme v Kolárově
divadle provedli několik představení úspěšného muzikálu Sněhová královna, jehož autorkou je naše žákyně Adéla Kubečková, a které
byly pokaždé beznadějně vyprodány.
Na začátek nového roku, v neděli 8. ledna
2017, jsme se proto rozhodli uspořádat ještě
jedno představení, abychom si tak znovu přiblížili dojemný příběh lásky a obětavosti dvou
hlavních postav příběhu, Káje a Gerdy, uprostřed mrazivého království Sněhové královny.
Na představení se podílí takřka sto účinkujících z tanečního a hudebního oboru.
Vstupenky budou opět v předprodeji
v Infocentru v Pellyho domech.
Srdečně vás všechny zveme ochutnat
bohatou nabídku předvánoční muziky a především přejeme pokoj, radost, citlivost a vzájemné porozumění nejen během vánočních
svátků, ale i v období adventu – a pokud možno také po celý následující rok…
(ZUŠ)

Výzva bývalým absolventům
a všem příznivcům Gymnázia Broumov:

Jsme rádi, že často velmi rádi vzpomínáte
na svoje studium na broumovském gymnáziu. Jsme rádi, v jakém hojném počtu se vracíte společně slavit jubilea školy. Jsme rádi,
že často od Vás slýcháme, že bez gymnázia
byste nebyli tam, kde nyní jste. Těší nás Vaše
pracovní úspěchy, Vaše úspěchy jsou i trochu
úspěchy našimi. Jsme prostě rádi, že drtivá
většina z Vás považuje studium na gymnáziu
za základní krůček k další profesní kariéře.
Žijeme v zemi, která leží mezi Západem
a Východem. Byť jsme byli čtyři desetiletí odtrženi od přirozeného vývoje, přesto

patříme a vždy jsme patřili do západní civilizace. Hlásíme se k antice a ke křesťanským
hodnotám. Často máme komplex méněcennosti vzhledem k našim bohatším západním
sousedům. Často k nim nekriticky vzhlížíme,
často i říkáme, proč některé věci nejsou u nás
jako tam.
Pojďme se přiblížit západnímu chování ve
vztahu ke své bývalé škole. V řadě zemí bývá
zvykem, že bývalí studenti se hlásí ke své rodné škole nejen svými vzpomínkami a sympatiemi, ale i materiální podporou.
Naše škola má ambice být školou moderní.
Víme, co potřebujeme, co ve škole chybí
a co by se mělo zlepšit. Přestože základním nezastupitelným prvkem školy vždy
zůstane osobnost učitele, přesto škola
potřebuje ke své kvalitní práci peníze.
Nejen peníze, které dostane od státu.
Chcete-li podpořit jakoukoliv částkou naši školu, chcete-li svými penězi
podpořit rozvoj své mateřské školy, tak
budeme rádi. Příspěvky můžete posílat
na číslo účtu Nadačního fondu Gymnázia
Broumov - 36137551/0100
Na webu školy se můžete dočíst,
jaké aktivity Nadační fond Gymnázia
Broumov podpořil v minulých letech.
Za každý příspěvek předem děkujeme.
Milan Kulhánek
P.S. Každý rok jsou současní studenti
vyzváni, aby podpořili svoji školu částkou 200 Kč. Bohužel pro některé studenty je tento příspěvek zbytečný.
Některé výjimečné texty na našem
facebooku četlo třeba deset tisíc lidí,
dobré texty dosahují čtenosti pěti tisíc.
Pokud by každý věnoval třeba jednu
stokorunu…
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Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Ve středu 19. října se posluchači Polické
univerzity volného času sešli na další akci,
aby vyslechli přednášku pana Pavla Frydrycha
o polickém rodákovi, hudebním pedagogovi,
violoncellistovi Hanuši Wihanovi. A violoncello zaznělo i v hudebním úvodu, v režii
místní ZUŠ, kdy jsme vyslechli Beethovenovo
Contredans v podání violoncellistky Rachel
Dursové s klavírním doprovodem pana učitele
Čapka. Za předvedený výkon se mladé umělkyni dostalo zaslouženého potlesku.
V následující přednášce jsme si vyslechli
vyprávění o životě Hanuše Wihana, vynikajícího hudebníka (1855 – 1920), který se stal
i zakladatelem Českého kvarteta. To vzniklo
v roce 1892 s původním obsazením Karel
Hoffmann – 1. housle, Josef Suk – 2. housle, Jan Berger - violoncello a Oskar Nedbal
– viola. Po dvou letech se stal členem kvarteta i sám Hanuš Wihan. Kvarteto ve své době
koncertovalo prakticky po celém světě a získalo značný věhlas. Po několika personálních
změnách však v roce 1932 zaniká. Přednáška
posluchače jistě zaujala, protože život Hanuše
Wihana nebyl podán jen výčtem suchých dat,
ale formou poutavého vyprávění, zpestřeného
zajímavými historkami z jeho života.

Již o týden později, 26. října přišel mezi
nás pan RNDr. Bohuslav Strauch CSc., který
nám přiblížil skautské hnutí. Své vyprávění o historii skautingu prokládal vlastními
vzpomínkami, protože on je vlastně skautem
po celý život. A tak nám přiblížil nejen velké postavy z počátků skautingu – E.Th.Seton,
Robert Baden Powell, u nás pak A.B.Svojsík
nebo J.Rössler – Ořovský - ale i dějiny skautského hnutí v Polici nad Metují, doplněné
mnoha osobními zážitky ze svého působení
ve skautském hnutí. Polický skauting založil
již v roce 1919 Václav Nosek a skauting je
zde stále aktivní i v současnosti. Na závěr pak
jsme shlédli zajímavý snímek ze skautského
archivu v Praze – Čimicích.

A opět o týden později, 2. listopadu jsme
mezi sebou uvítali historika, spisovatele, autora historických detektivních příběhů, pana
PhDr. Vlastimila Vondrušku CSc. A z celého
jeho vystoupení osobnost spisovatele přímo
vyzařovala. Jeho vtipné vyprávění o vlastním
životě, na příklad vzpomínky na vojenskou
službu u „černých baronů“ v PTP, ale i nevšední pohled na historické události, v nichž
se často zaobíral vztahy mezi mužem a ženou
v různých historických etapách, zanechaly ten
nejlepší dojem.

Nové trendy v oboru Kadeřník

V současné době ve všech oborech postupuje vývoj neustále dopředu, na což musejí
nejrychleji reagovat především školy, připravující nové odborníky. Do budoucna velmi
přínosné a inspirující školení absolvovali žáci
3. ročníku oboru Kadeřník ze Střední školy
propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí. V kadeřnickém salonu Perfekt v Hradci
Králové, jehož majitelkou je absolventka
poříčské střední školy paní Jana Baladrán
Matěnová, si mladí kadeřníci vyzkoušeli nejnovější technologii prodlužování vlasů firmy
Great Lengths. Součástí školení byla i prohlídka kadeřnictví a skladu s velkým množstvím
vlasů určených k prodlužování. Školení bylo
pro žáky unikátní příležitostí z toho důvodu,
že majitelka a výhradní zástupkyně Great
Lenghts pro Českou republiku žádné jiné škole tuto možnost neposkytuje. Školení přineslo
žákům nové poznatky, které jsou pro pracovní
perspektivy a budoucnost absolventů velmi
důležité.
Do poříčské školy zavítala rovněž manažerka firmy 100 CZK Lucie Fišerová, která
žákům oboru Kadeřník představila systém,
fungování a možnosti spolupráce mladých
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kadeřníků s touto firmou. Budoucí kadeřníci
se prostřednictvím přednášky dozvěděli veškeré informace o možnosti zaměstnání u této
nové a dynamicky se rozvíjející firmy, u které
již několik žáků školy využívá možnosti absolvování odborného výcviku. Zároveň kadeřníci z Velkého Poříčí zahájili spolupráci
s firmou v rámci soutěže StudentStyle. Jedná
se o originální druh soutěže založený na klasické obsluze zákazníka v kadeřnické provozovně. Soutěž se
soustředí na běžnou kadeřnickou
praxi, která je na
denním programu
každého kadeřníka.
Kadeřnictví
100 CZK bude žákům v rámci této
soutěže poskytovat ubytování a
dopravu na jednotlivá pracoviště
kdekoliv v České
republice. Cílem
spolupráce školy

A aby toho nebylo málo, za další týden, ve
středu 16. listopadu se posluchači mohli dobře
pobavit s dvojicí Otomar Dvořák a Ing. Josef
Pepson Snětivý. Spisovatel, novinář, textař a
dramatik Otomar Dvořák a inženýr ekonomie,
nakladatel, překladatel a organizátor jazykových kurzů, ale také muzikant, saxofonista,
klávesista a zpěvák Ing. Snětivý se zde sešli,
aby nám předvedli pásmo o Karlu Jaromírovi
Erbenovi. Spisovatel Dvořák je totiž autorem
románu Vřeteno osudu, který pojednává o

nelehkém osudu tohoto básníka a v předvedeném pásmu se ukázky z této knihy prolínají
s hudebními vložkami Snětivého. Na závěr
pak posluchači měli možnost si prohlédnout,
případně zakoupit vystavené knihy z nakladatelství ČAS Ing. Snětivého.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

s touto firmou je především zajištění výhodného pracovního uplatnění absolventů oboru
a možnost jejich budoucího osobního rozvoje
na vyšší pracovní pozice.
Žáci a pracovníci školy přejí všem čtenářům krásné Vánoce a do nového roku 2017
hodně štěstí, zdraví a pohody!
Bc. Zuzana Nováková a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Můžeš podnikat, můžeš žít …
na ACADEMIA MERCURII

V úterý 18. 10. 2016 navštívili soukromou střední školu ACADEMIA
MERCURII v Náchodě podnikatelé pan Jakub Petera – Pivovar Hradec
Králové a pan Jan Školník – HOBRA-ŠKOLNÍK S.R.O.
O své zkušenosti z podnikání se podělili s žáky 3. ročníku Ekonomického
lycea a Cestovního ruchu,
v rámci projektu Můžeš
podnikat. Tento projekt
založili v roce 2012 tři
podnikatelé:
Miroslav
Hofman,
Pavel
Komárek a Jaroslav Řasa,
kteří chtěli prostřednictvím
mezigeneračního
sdílení zkušeností z podnikání dodat mladým lidem odvahu k realizaci
vlastního byznysu. K této
aktivitě je vedlo přání, aby se mladí lidé stali osobnostmi, které dokáží velké
věci a dokázali stát pevně na vlastních nohou.
O tom, že seminář žáky zaujal, svědčí i některá jejich vyjádření:
„Tento čas byl pro mne velmi užitečný. Dozvěděla jsem se nové věci o cestě
k podnikání.“
„Dalo mi to odvahu dělat dál to, co mě baví, snahu to rozšiřovat a nevzdat
se svého snu.
Moc děkuji“
„Velmi se mi přednáška líbila. Určitě mne inspirovala.“
„Přednáška se mi líbila, byla i vtipná. Plno užitečných rad.
Zajímavé zkušenosti přednášejících.“
„Líbila se mi forma poučení žáků o podnikání. Oba dva řečníci super.“
„Nejvíce mne zaujalo vyprávění pana Školníka!“

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
V pátek 11.11.2016 proběhlo v Hradci
Králové 1.krajské kolo odborné soutěže

T-profi - Talenty pro firmy. Jedná se o soutěž osmičlenných
týmů složených ze žáků 5.tříd základní školy, 2.ročníků střední
školy, pedagoga střední školy a vedoucího týmu, kterým je zástupce firmy spolupracující se školami. Náš tým koučoval Ing. Jirman
ze spolupracující firmy Wikov MGI. Soutěž pořádá Hospodářská
komora ČR ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami
s cílem podpořit polytechnickou výuku, zdůraznit význam kvality
odborné přípravy a zejména propagovat příklady dobré praxe ze
spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami.
Úkolem soutěžících je v daném časovém limitu postavit a
zprovoznit dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické
stavebnice. Součástí soutěže jsou doprovodné disciplíny zaměřené
na rozvoj jemné motoriky a bezpečnosti práce.
Našemu týmu ve složení Štěpán Melichar, Miroslav Vlček,
Jan Florian (všichni SPŠ Hronov), Anna Pragerová, Barbora
Karásková a Luboš Kittler (žáci ZŠ Hronov) se dařilo.
„Nejdříve jsme si rozdělili v týmu úkoly a pak se pustili s chutí
do práce“, říká Mirek Vlček a dodává: „Všechny disciplíny jsme
zvládli v rekordním čase, ale výsledek nebyl úplně podle představ
poroty. Škoda.“
Podle hodnocení odborné poroty nasadili naši soutěžící laťku
hodně vysoko. Jen drobná technická nedokonalost jim připsala
trestné minuty a celkově obsadili 3. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci. Vedení základní
školy děkujeme za spolupráci, páťáci byli úžasní. Díky patří samozřejmě i firmě Wikov. Těšíme se na příští ročník a věříme, že se
v žebříčku hodnocení posuneme výš.
Mgr. Jana Maslikiewczová
SPŠ Hronov

„Zaujalo mne, co vyprávěl pan Školník o cestě své kariéry.“
Ing. Jaroslava Teuberová

ZAHÁJENÍ PROVOZU AMBULANCE

KLINICKÉ LOGOPEDIE
V BROUMOVĚ

Dne 1. 11. 2016 zahájila provoz
ambulance klinické logopedie

LOGOPRIM s.r.o. v Broumově,

která poskytuje logopedickou péči dětem
i dospělým pacientům na základě
doporučení praktického lékaře nebo
specialisty.
Logopedická péče je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami a je
poskytována v každý pracovní den
v týdnu.
Kontaktujte pro objednání
MGR. MARKÉTU KUCHAŘOVOU
na tel. 608295933

Věříme, že si k nám brzy najdete cestu
a s našimi službami budete spokojeni.
Polický měsíčník - PROSINEC 2016
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
„Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám
celý dvůr!“

Moc se sv. Martin nezdržel, ba naopak. Ze
14. 11. na toho 15. 11. měsíček na nebi světlem prozářil celou noc a tak naše nadšení vystřídala brzy skepse.
Mrholí, mrzne a kloužeme! V Pellyho
domech je příjemně. Paní předsedkyně H.
Pivoňková vyzvala k minutě ticha k uctění
přátel, členů Senior klubu Ostaš, kteří nás během tohoto roku opustili a můžeme už jenom
vzpomínat. Čest jejich památce!
Naše paní starostka Ida Jenková představila hosty. Pana Petra Zimu vedoucího
strážníka a p. Petra Hoška Krajského koordinátora BESIP. Téma? Senioři v silniční
dopravě! Poznatky a jejich zkušenosti i rady
byly obsažné do detailů a tak do těch našich
MOZKOVEN se zhustilo mnoho podstatných

připomínek. Odvysílaný dokument z Ministerstva dopravy
byl zajímavý. Podarovali nás
nejen REXLEXNÍMI PRVKY –
TAŠKAMI a také BROŽUROU
„Senior v silničním provozu.“
Potom následovala i debata o
cyklistech na chodnících, psích
EXKREMENTECH a všech těch
NEŠVARECH, které trápí mnohé. „Jaký pán – takový krám!“
To je známý výrok „Mazlíčci
za výchovu PÁNÍČKŮ nenesou
zodpovědnost. Našim hostům byl odměnou
potlesk a poděkování…
Kultura i nadále VONAKÁ. Vánoční koncert rodáka p. Václava Hybše jako obvykle
vyprodán! My se těšíme do Prahy na krásnou
a věčnou Angeliku do divadla BRODWAY.
Dámy, PRAHA JE
PRAHA – TO MÁTE
MARNÝ – PRAHA JE
VZOR ELEGANCE. To
znamená co? Perfektní
VOHOZ a hlavně hódně KORUNEK. TRHY
na Staroměstském náměstí udělají průvan ve
šrajtofli, ale naše srdíčko se pokochá a potěší!
To nás skvěle naladí na
dobu ADVENTNÍ, ke
které patří veliký ornunk
domácnosti, artistické
výkony při slézání oken

Občanská poradna informovala o právech
obětí trestných činů

V listopadu se občanská poradna zúčastnila vzdělávací akce „Týden vzdělávání dospělých“, kterou pořádal Úřad práce Náchod.
Poradna se zapojila přednáškou s názvem
„Šance jít dál aneb občanská poradna pomáhá
obětem trestných činů“ a jak už název napovídá, týkala se především problematiky obětí
trestných činů. Tento projekt občanské poradny finančně podporuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Účastníci přednášky byli seznámeni s pojmem „oběť“ a dopadem trestního jednání pachatele na poškozenou osobu nebo na zvlášť
zranitelnou oběť. Zúčastnění získali základní
přehled o procesních právech poškozených
osob a o postavení oběti v průběhu trestního
řízení. Dozvěděli se o zákonné povinnosti poskytnout poškozenému řádné poučení o všech
jeho právech, což je závazné pro všechny orgány činné v trestním řízení a další organizace
akreditované k poskytování pomoci obětem
trestných činů. Poradkyně pojednala např. o
právu na slušné zacházení s osobou oběti, o
právu na informace a bezplatný přístup k odborné pomoci, také o právu na ochranu před
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hrozícím nebezpečím a ochranu soukromí, o
právu na aktivní účast v trestním řízení, právu
na mediaci nebo na dohodu o vině a trestu. Byl
vysvětlen institut práva oběti na „prohlášení
oběti o dopadech trestného činu na její osobní
život“. Přítomní byli informováni o právu oběti na zvolení důvěrníka či zmocněnce, který
je pak doprovází, příp. chrání jejich práva po
celou dobu vedeného trestního řízení, a také
o právu na peněžní pomoc od státu. Obecně
byla dotčena problematika domácího násilí a
vysvětlen institut „vykázání“ agresora z bytu
nebo domu.
Pokud jste se nemohli přednášky zúčastnit
a máte dotazy v této oblasti, rádi vám je zodpovíme v občanské poradně. Váš dotaz nemusí směřovat jen do oblasti trestných činů, ale
můžete se u nás zastavit i v případě, že potřebujete pomoc a informace z rodinného nebo
pracovního práva, z oblasti bydlení, poskytování sociálních dávek, ochrany spotřebitele a
dalších oblastí. Poradíme vám s dluhy, exekucemi nebo oddlužením, takzvaným osobním
bankrotem a s mnoha dalšími situacemi, které
řešíte v každodenním životě. Služby Občanské

a další…
Pokud se budete zbavovat excelentních
kousků a RETRO předmětů, tak to prosím,
úhledně zabalte a přineste 13. 12. do Pellyho
domů. Vánoční pohoda a grátis pohoštění s úchvatným Chrámovým sborem pana
Jaroslava Kasala tu nebude chybět.
Protože PM z našeho setkání 13. 12. vyjde až v lednu v roce 2017 je mou povinností
popřát vše dobré, hezké a VESELÉ VÁNOCE
Vám všem již v předstihu.
Do roku 2017 pevné zdraví a stále radost,
slunce v duši a všechno co si jenom můžeme
přát i když to někdy ovlivnit nemůžeme!
Vyšlápněte správnou nohou a po té bezpečnostní přednášce bude i na chodnících
bezpečno!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

POZVÁNKA

Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici
nad Metují pořádá pro své členy i
nečleny
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU,
která se koná v sobotu 10. 12. 2016
na sále místního pohostinství ve Žďáře
nad Metují od 15.00 hodin.
Hudba, tanec, program a občerstvení
zajištěno.
Přihlášky na svoz autobusem kontakt:
723 151 803, autobus odjíždí od RIJATU
v Polici nad Metují v 14.00 hodin a dále
pokračuje do všech přihlášených obcí.

poradny jsou poskytovány bezplatně. Přijďte
se seznámit s naší poradnou a zjistit, zda i vám
můžeme být prospěšní.
Najdete nás na pěší zóně v Náchodě,
Kamenice 113, pasáž MAGNUM, v prvním patře. Objednávky směřujte na tel.: 734 370 960.
Napište nám: opnachod@ops.cz. Všechny informace o nás najdete na www.ops.cz.
Bc. Ladislava Bezděková
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Podzimní prázdniny
skautek a světlušek

Stejně jako každý rok jsme vyrazily
na podzimní prázdniny někam na výpravu. Tentokrát jsme zamířily do Olomouce.
Vyrazily jsme hned ve středu ráno vlakem.
Cesta nám ubíhala velmi rychle a po pár hodinách jsme dorazily na hlavní nádraží v
Olomouci. Odtud jsme se přesunuly do skautského domu, který se měl stát na pár dní našim
útočištěm. Abychom si náš výlet užili co nejvíce, vyrazili jsme hned první večer poznávat
ulice Olomouce. Po krátké procházce jsme se
vrátily a zalehly do našich spacáků. Další den
jsme vyrazily na společný výlet do vyhlášené

Olomoucké ZOO. Tam jsme si prohlédly všelijaká zvířátka a naše další kroky následovaly
k poutnímu kostelu Svatý Kopeček, který nás
okouzlil svou velikostí. Pod kostelem jsme se
občerstvily a vyrazily zpět do klubovny. Po
příchodu jsme si uvařily večeři, zahrály jsme
si hry a nakonec jsme šly spát. Následující den
jsme vyrazily na oddělené výlety. Světlušky
se vypravily do jeskyní a my (skautky) jsme
se rozhodly navštívit rozhlednu na kopci
jménem Velký Kosíř. Cestou jsme náhodou
potkaly neznámého skauta, který nás provedl
překrásnou přírodou v okolí Olomouce a seznámil nás se zdejšími prameny. Později jsme
se s Bohdanem rozloučily a poděkovaly mu
za naučnou procházku. Sami jsme došly na
rozhlednu a prohlédly jsme si zdejší krajinu z
výšky. Poté jsme si to namířily směr Prostějov,
kde jsme ukončily náš výlet návštěvou cukrárny. Večer nás čekala večeře, kterou nám
přichystaly světlušky. Po skvělém jídle jsme
ukončily den rukodělkami a strašidelnými
příběhy. Další den už nás čekal jenom úklid
klubovny a odjezd domů k maminkám.
za dívčí oddíl Klára Hlaviznová – Kofola

Podzimní prázdniny
skautů a vlčat

V počtu sedmnácti členů jsme se vydali
během podzimních prázdnin vlakem na hájenku Maděra nedaleko Poličky. Po dni stráveném ve vlaku jsme si trochu odpočinuli,
ale hned druhý den jsme vyrazili prozkoumat okolí hájenky. Mladší soutěžili ve stavbě
lesních domečků a starší si zahráli fotbal na
hřišti. Další den se vydali skauti na celodenní
výlet do skanzenu Veselý Kopec a za Rysem,

skautem, který zažil komunisty a povyprávěl
klukům o tom, jaké to bylo. Vlčata trávila dopoledne poblíž hájenky, kde kluci pokračovali
ve stavbě lesních domečků a protáhli své tělo
během her na honěnou. Odpoledne se pak vydali na výlet do Pusté Rybné, podívat se na
osmibokou stodolu. V sobotu jsme všichni
společně hráli různé hry a vydali se na krátkou procházku po okolí zakončenou hledáním
geokešky. V noci ze soboty na neděli se nám
posunoval čas a měli jsme na spánek o hodinu
více, ale i tak se některým nechtělo ven z vyhřátého spacáku. Během dopoledne bylo nutné
hájenku uvést do stavu, ve kterém nám byla
propůjčena, zabalit si věci a vyrazit domů. Na
prodloužený víkend budeme jistě vzpomínat.
Za chlapecký oddíl Jirka Cvrček

Projekt T Generace

Projektem „T Generace –
technici pro budoucnost“ červenokostelecká gumárenská
společnost Saar Gummi Czech
přispívá k orientaci dětí a studentů na technické obory. V rámci
projektu firma poskytla na Náchodsku podporu šestnácti technickým kroužkům, vedeným učiteli středních a základních škol,
a jednomu modelářskému spolku.
Saar Gummi Czech motivuje učitele, aby zřizovali a vedli kroužky s technickým zaměřením, protože vztah k technice,
ovlivňující celoživotní profesní orientaci, se vytváří již od dětského věku a prohlubuje se zájmovou činností. Náplní kroužků
je například robotika včetně praktického sestrojení a programování robotů, 3D tisk nebo modelování železnic a elektronické
řízení provozu kolejišť.
Zájem o podporu přesáhl finanční rámec projektu, firma
proto musela některé žádosti odmítnout. Kritériem pro posouzení byla především náplň kroužku a vzdálenost místa kroužku
od závodů Saar Gummi v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí.
SGC podrobně informovala o projektu T Generace vedení
Královéhradeckého kraje a bude usilovat, aby se podobná podpora stala inspirací pro stát a zřizovatele škol.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik kvality
pro neustálé zlepšování
Nástrojař
Operátor/ka gumárenské výroby

55 000 Kč
39 000 Kč
25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný a nepřetržitý provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

-pl-
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Mateřské centrum Ma Mi Na
První letošní sníh nám opravdu přivezl Martin na bílém koni.
Doprovodil nás během lampiónového průvodu, který jsme zakončili u Kociánů na zahradě. Za
skvělé občerstvení a martinské
rohlíčky moc děkujeme. Další

fotky najdete na našem FB.
Na prosinec připravujeme tyto tradiční akce:
MIKULÁŠ přijde nadělovat do MC 5.12. dopoledne.
Zveme děti ze všech dopoledních programů. Je nutné se předem
přihlásit na e-mail! V případě velkého počtu zájemců budou vytvořeny skupinky, které přijdou do MC v určený čas. Pro všechny děti bude připraven malý balíček (vhodný i pro ty nejmenší).
Cena programu 30,-.
Vánoce v lese – v pondělí 20.12. během dopoledního programu půjdeme ozdobit stromeček zvířátkům. Sraz v 9:30
před MC. Malou procházkou dojdeme ke stromečku, který
ozdobíme dobrůtkami pro zvířátka, které si děti donesou (prosíme rodiče, připravte dětem tvrdý chleba, jablíčka, něco pro
ptáčky apod.).
Na úterní dopoledne 21.12. zveme všechny pravidelné
návštěvníky centra na poslední předvánoční setkání. Zkusíme
se vánočně naladit a ochutnat cukroví.
Pravidelný provoz centra v letošním roce zakončíme programem Zvídálek ve středu 22.12. 2016. V lednu Vás přivítáme
v úterý 3.1.2017!
Připomínáme termín členské schůze - pátek 2. 12. 2016 od
18 hodin v Penzionu 65.
Krásné svátky a mnoho splněných přání Vám i Vašim dětem přeje
MC MaMiNa

Zhodnocení sezóny 2016 – AMK Police

Jako první byla na řadě v roce 2016
výroční členská schůze, která se konala v sobotu dne 20.2.2016 od 16:30 hod.
v Suchém Dole na sále místní restaurace.
Dne 12.3.2016 se dva členové AMK Police
zúčastnili schůze Výkonného výboru minikár Autoklubu České republiky, která proběhla v Praze v sídle AČR s nabídkou pořádání závodu minikár v roce 2017 v Polici
nad Metují. Dne 26.3.2016 se v Pellyho
domech v Polici nad Metují uskutečnil 38.
ples motoristů. Dne 7.4.2016 proběhlo od
17 do 19 hod. školení řidičů – amatérů a
to v Pellyho domech v Polici nad Metují,
konkrétně v konferenční místnosti. Po delší odmlce jsme se vrátili ke školení řidičů –
amatérů, abychom zájemce informovali o
novinkách v pravidlech silničního provozu.
Školení provedl pan Fiedler ml. Vzhledem
k tomu, že o školení byl velký zájem, budeme v tomto pokračovat každý rok. V
sobotu 4.6.2016 jsme slavnostně otevřeli
nový objekt Automotoklubu Police nad
Metují v ulici Na Babí čp. 200. Akce se
zúčastnilo mnoho bývalých i současných
členů Automotoklubu Police nad Metují,
zástupkyně města Police nad Metují starostka Mgr. Ida Jenková, kronikářka města
Police nad Metují Jindřiška Vaníčková a
další, kteří se podíleli na výstavbě nového
objektu. Všem přítomným byl představen
vnitřek objektu, ve kterém se nachází klubovna se sociálním zařízením, svépomocná dílna a garáž. Tyto prostory mohou
využívat všichni členové automotoklubu.
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Nemalou měrou se o nový objekt AMK
Police zasloužil i již nežijící bývalý předseda Automotoklubu Police nad Metují
Miloš Puschmann, který by v říjnu 2016
oslavil 75 let. Za podpory města Police
nad Metují jsme v listopadu nechali položit do klubovny linoleum a klubovnu tak
máme kompletně zařízenou. Máme důstojné zázemí pro konání výborových schůzí
a některých akcí pořádaných AMK Police.
V říjnu 2016 byl na výkonném výboru
minikár v Praze dohodnut termín konání
závodů minikár v Polici nad Metují v roce
2017. Aktivní členové během celého roku
úspěšně reprezentovali AMK Police a město Police nad Metují na amatérských závodech terénních motocyklů a Miloš Thér v
profesionálních závodech silničních historických motocyklů, odkud si kromě jednoho závodu, vždy přivezl věnec.
I v letošním roce jsme stavěli pódium
a stan DSO Policka pro ostatní organizace
či obce.
V březnu nás opustil bývalý člen AMK
Police Mirek Pichl.
V únoru oslavil kulaté narozeniny
náš dlouholetý člen Vladislav Dubišar z
Bezděkova nad Metují a v listopadu současný místopředseda Jiří Krmaš a dlouholetý člen František Thér z Police nad
Metují.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.

za AMK Police – Petr Dostál

Tříkrálová sbírka 2017

Tradiční Tříkrálová sbírka
proběhne opět na začátku ledna,
kdy budou skupinky koledníků
obcházet naše domovy, přát šťastný nový rok a podporovat tak dílo
Charity ČR. Vedoucí skupinky
je vždy vybaven odpovídajícím
průkazem a kasička je zapečetěna na místním úřadě.
Děkujeme již předem všem, kteří koledníkům otevřou
své dveře i srdce. Největší část sbírky je vždy určena pro projekty na území regionu, zhruba desetina
pak pomáhá v zahraničí a v případě katastrof. Pokud
by vás tři králové nezastihli doma a Vy byste rádi přispěli na dobrou věc, jedna kasička bude umístěna také
v Knihkupectví Kohl. Děkujeme za každý dar.
Barbora Voláková – místní koordinátor

ČSSD děkuje

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou jménem místní organizace
ČSSD poděkoval všem voličům, kteří nás přišli podpořit svými hlasy ve volbách do krajského zastupitelstva,
v nichž v Polici nad Metují získala ČSSD 16,57% a zaostala za vítězným ANO o 54 hlasů a za druhou ODS o
24 hlasů. Velice si ceníme důvěry, kterou jste vložili ve
zvolené zástupce ČSSD, a věříme, že Vás budou po celé
následující období dobře zastupovat. Poděkovat však
chceme nejen voličům svým, ale všem voličům, kterým není lhostejné veřejné dění, a proto přišli projevit
svůj názor v nedávno proběhnutých volbách. Nezbývá
než doufat, že se nechají v budoucnu inspirovat i další,
rozhodnou se uplatnit své právo a přijdou volit.
Marek Plný
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V PROSINCI

Poslední den letošního roku nám nabídne poměrně nenápadný astronomický úkaz v podobě těsného přiblížení
planety Mars a Neptun. Mars najdeme večer kolem 19. hodiny přesně nad jihozápadem. Má charakteristickou načervenalou barvu a je snadno pozorovatelný i bez dalekohledu.
Abychom uviděli také Neptun, který bude těsně u Marsu,
musíme již použít dalekohled. Stačí turistický triedr, který
má minimálně desetinásobné zvětšení. Obě planety se nám
pohodlně vejdou do jeho zorného pole.
Zatímco Mars byl dobře známý již ve starověku, Neptun
byl objevený teprve v 19. století (Galle 23. 9. 1846).
Na připojené mapce je poloha Marsu (2) a Uranu (3)
na konci letošního roku. Pro doplnění je zde zakreslená i
poloha planety Venuše (1).

NOVINKY FILATELIE
Pamětní tisky z období
protektorátu Čechy a Morava

Z praxe víme, že se dosud v mnoha sbírkách nacházejí různé pamětní tisky, o
nichž majitelé leckdy nevědí, jak a kde vznikly, a především neznají jejich cenu.
Nyní v časopise Filatelie vychází příloha o těchto tiscích. Také v Polici v roce
1939 vyšli 3 příležitostné tisky ke stému výročí trvání poštovního úřadu.
Podle webových stránek městského úřadu byl poštovní úřad zřízen v roce
1844 a není jasné, proč sté výročí pošty bylo slaveno již v roce 1939. Část
Přepážkových listů byla podepsána přednostou poštovního úřadu.
V časopise je uváděna cena těchto listů 200,- - 300,- Kč. Samozřejmě záleží
na zachovalosti tisků. Nás může těšit, že Poličáci (i když asi špatně) oslavili výročí založení poštovního úřadu. Podle uvedeného článku na jiných poštách (např.
Praha, Brno) připomínali příjezd vůdce a říšského kancléře A. Hitlera 15. a 16.
března 1939 nebo dokonce oslavovali jeho 50. narozeniny.

Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo
rozvázat pouta Orióna? (Bible Jb38-31)

V zimním období se při pozorování hvězd často setkáváme se známým jevem kdy hvězda v rychlém sledu mění
barvu, poblikává nebo dokonce „poskakuje“. Jev se nazývá
scintilace. Světlo ze vzdálených bodových hvězd prochází
přes silné vrstvy zemské atmosféry, které nemají stejnou
teplotu. Na rozhraní vrstev dochází k lomu světla a výsledkem je ono známé blikání a změna barvy.

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

Astronomický klub přeje krásné, spokojené a klidné
vánoce a do nového roku 2017 především pevné zdraví.
Příznivcům astronomie též mnoho hezkých zážitků pod
hvězdnou oblohou!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

21. prosince
v 11 hodin 43 minut SEČ
vstupuje do znamení Kozoroha. Nastává zim
ní slunovrat, astronomická zima.
Den se ještě o 21 minut zkrátí, ale na konci
měsíce bude již o 4 minuty delší,
MĚSÍC
29. v novu, 7. v první čtvrti, 14. v úplňku,
21. v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem,
MARS
večer vysoko nad jihozápadem obzorem na
hranici souhvězdí Vodnáře a Kozoroha,
JUPITER ráno vysoko nad jihovýchodem v souhvězdí
Panny,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Cíl hnutí Hare Kršna

Cílem hnutí pro vědomí Kršny je
očistit vědomí, nezáleží na tom, jaký má
kdo mozek. Když člověk odpoutá své
vědomí od hmoty a upne je na Kršnu,
bude jeho život úspěšný. Samotný Pán
v Bhagavad – Gítě potvrzuje, že každý,
kdo rozvíjí vědomí Kršny, dosáhne nejvyšší dokonalosti života, bez ohledu na
to, do jakých odporných životních podmínek zabředl. Každý, kdo má vědomí
Kršny, se po opuštění současného hmotného těla vrátí k Bohu, zpátky domů.
PS: Přeji všem krásné vánoce 2016.
Ze Šrímad-Bhágavatamu
opsala M. Jandová, Hare Kršna
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VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Bahenní koupel

Bývaly doby, kdy jsem se v Alpách nebo
na Jutském poloostrově vyznal líp, než třeba
v Krkonoších. Na jednu stranu na to můžu být
třeba i pyšný, na druhou stranu se trochu stydím
za to, že domov vlastně moc neznám. Možná že
jsem už starší a míň odvážný na to abych jezdil
dál stopem po Evropě, spal ve spacáku v parcích
a u řek, vařil si instantní jídla a viděl kus našeho
subkontinentu. Možná jsem už taky pohodlnější. A možná taky trochu splácím dluh sám sobě
a své zemi. Po víc jak čtvrt století se vracím na
místa, kam jsme s rodiči občas jezdili na dovolené a rekreace.
Prostě v posledních letech jezdím častěji do Krkonoš, než pod Denst du Midi nebo
k Amelienborgu. A zážitky jsou stejně intenzivní, ať už se jedná o výstup na Sněžku nebo na
Dóm. Na Sněžku zpestřené třeba tím, že tam
dojdeme společně s Martinou a naší Daisy. Sice
na Poštovně ten den neměli poštovní známky,
ale i tak tam bylo hezky. Daisy zapila výstup na
nejvyšší horu Čech ohromným množstvím vody,
kterou i s veškerým jídlem toho dne skoro hned
vyzvracela na podlahu nedaleko okýnka, kde neměli ty známky.
Daisy je irský setr s krásně lesklou mahagonově zbarvenou srstí. Tedy většinou. V Irsku
se jim dodnes říká „Modderhu“, tedy „červený
pes“. Slovo „setr“ se vysvětluje jako „stavěcí
pes“; tedy pes, který pánovi označí místo, kde se
nachází ulovená kořist. Daisy je lovecký pes prioritně určený pro dohledávání vodní pernaté zvěře. A tudíž milující vodu. Ráda se brodí potokem,

ráda leze do jakéhokoliv rybníka nebo kaluže. A
nezáleží jí na tom, jak vypadá potom, tedy potom
co vyleze zase na pevnou zem. A tady se zase
potkává moje znovu-poznávání Čech s hravostí
našeho psa.
Obec Strážné leží nedaleko Vrchlabí, podle
oficiálních informací v nadmořské výšce 800
metrů. Přijeli jsme na víkend a hned první den
se vydali aspoň na krátkou procházku po obci a
jejím okolí. Pár metrů za evangelickým kostelem
našla Daisy klacek a tak jsme trávili čas jeho házením. Prostě zábava a legrace v podání irského
setra, který není zapojen do práce (rozumějte
„nestaví“). Po asi dvaceti minutách neustálého
aportování toho už měla dost. Klacek pohodila
na louce pod svoje nohy, na chvíli se zastavila,
nasála vzduch kolem sebe a neomylně zamířila
k blízké nádrži. Na tom by jistě nebylo nic špatného, kdyby nebyl konec abnormálně suchého
léta. V malé nádrži už nebyl ani centimetr vody.
Ale bylo tam asi dvacet centimetrů bahna. Do
něho Daisy skočila dřív, než jsme mohli jakkoliv
zasáhnout. Slyšel jsem jenom podivné čvachtání
a mlaskání, a když vylezla, měla stále mahagonový hřbet, hlavu a vrchní část hrudníku. Zbytek se
proměnil v černě vykreslené nohy, spodní stranu
hrudníku, břicha a dokonce měla i černé stopy na
jazyku, jak se pokusila napít neexistující vody.
Bahnem měla obalený i celý ocasu. Ten byl podstatný pro další chvíli: vynadal jsem jí, přivázal
na vodítko a šli jsme hledat vodu. Daisy mě několikrát švihla ocasem přes nohavici velice světlých kalhot. Vytvořila překrásný vzor, za který by

Odvaha je důstojnost pod nátlakem

Tak to jsou slova spisovatele Ernesta
Hemingway a v těchto dnech jsme se o pravdivosti tohoto rčení v praxi mohli přesvědčit. Do
Česka přijede na pozvání konference „ Forum
2000“ osmdesátiletý mnich - Jeho svatost dalajláma - promluví s ministrem kultury a už je oheň
na střeše. Píšou se omluvná prohlášení nejvyššími ústavními činiteli a bůhví, co ještě o velké
spřízněnosti s Čínou a kde se ocitá důstojnost?
Myslíme si a jsme přesvědčeny o tom, že Česko
je suverénní stát, a tak to vidí i lidé z „podhradí“.
A není se čemu omlouvat. Poličáci určitě vědí, o
co se jedná, o důstojnost národa, kterou nemůžeme jen tak zahazovat, ač v naší historii nejde o
nic neobvyklého.
Ale nechme tyto motivy stranou. Žijeme
v malém městečku, máme přehled o dění a pěkně
si užíváme názorů na všelijaké kavárny, hrady
a podhradí. To je nyní kolorit naší doby. My tu
máme také kavárny a zrovna dvě. Jedna se nachází pod rathausem a ta druhá za náměstím. Ta
první je taková hovorová, milá, která o ledasčem
ví, přemele ledacos, ta druhá už má i část kulturní, je taková upjatější a rovněž milá a ještě se
představuje. Ale „nedej bože“, aby se nám do
nich zamíchali místní intelektuálové, co by tomu
řekl „ovčáček čtveráček“. Tady u nás panuje
„zdravej“ rozum a stále ještě dobrá nálada.
A protože píšeme tyto úvahy v době velkých oslav sedmaosmdesátiletého výročí vzniku
Československé republiky, musíme se zmínit o
tom, že jsme tento svátek oslavovaly v Praze,
ne jako hosté hradu či jiných seskupení, i když
ta nás zajímala více, ale ta oslava patřila osmdesátileté jubilantce paní Božence Vondráčkové
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- Bornové , rodačce polické a současně jejímu
manželovi profesoru Aleši Vondráčkovi, který už
mezi námi není. Dožil by se také letos osmdesáti
let. Patřil mezi milovníky našeho kraje a prázdniny trávil v Hlavňově. Rády si čteme v jeho
Nových ritornelech. To jsou takové krátké verše, vystihující náladu a prchavé okamžiky a jsou
tuze trefné. Např. Volby: Zoufalí občané čekají
zázrak, volí už kdeco a kdekoho v kraji a demokracie dostává na frak. Kmotr: Dřív při křtu klidného dětství ručitel. Dnes bohatec politikům udílel rady a přání, co by kdo dělat měl. Myslíme,
že i v naší městské knihovně jsou sepsané jeho
vzpomínky na své učitelování. Radost jsme
pak měly z návštěvy Základní umělecké školy
v Praze 4 – Kunraticích, kam jsme se dostaly zásluhou dcery a zetě profesora Vondráčka- manželů Procházkových, učitelů hudby v tamější škole.
Srovnávaly jsme s naší ZUŠkou, která není tak
výstavná a moderní, ale co není, může být a má
na to již nakročeno. Ale duch mládí a dovedností
je stejný.
A protože je tento měsíc plný kultury, stojí za
zmínku podvečerní čtení Čapkové a jejich ženy
v přednesu místních ochotníků pana Trnovského,
Ivanky Richterové, Hanky Klapkovské a paní
Vídeňové. Škoda, že nám už síly nestačily na návštěvu přednášky o Heleně Čapkové, sestře bratří
Čapků v podání PhDr.Jindrišky Juklíčkové.
Ze 69. Polických divadelních her na nás hluboce zapůsobila hra“ Návštěvy u pana Greena“
Jeffa Barona, v překladu Benjamina Kurase.
Světová premiéra Union Square Theater – New
York, česká premiéra v Praze 26. 4. 2011. U nás 4.
11. v podání herců Městských divadel pražských

se nestyděl žádný z malířů action painting. Ale
já chtěl, aby nohavice zůstaly světlé, nejlépe bez
zásahů psa, který v sobě má malířské sklony (podobný vzor vytvořila i na zdi na chodbě v domě
mých rodičů).
Strážné leží na hřebeni. Je odtud krásný
výhled na Vrchlabí nebo Černou horu. Ale potok tady žádný neteče. Takže jsme hledali dům,
penzion, ubytovnu nebo hotel, kde bysme mohli
umýt psa. Hned napoprvé nám vyšli maximálně
vstříc. „Ještě mi řekněte, že ten pes je bílej,“ smála paní z hotelu. „Není,“ odpověděl jsem, „a po
bahenní lázni by ani být nemohl!“ Paní mi potom vypravovala, že v létě jeli na dovolenou na
Lipno a po cestě se zastavili u benzínky. Pes se
jim v nestřeženém okamžiku vyválel v hromadě
psí hlíny. „Mám svoje zkušenosti,“ řekla nakonec. A já šel mýt psa. Hadice byla stará a trochu
sákla. Když byla Daisy zbavena bláta a bahna,
já měl jednu nohavici morkou od půlky stehna
dolů a mokrost druhé začínala kousek pod kolenem. Oproti tomuto vzoru byl její action painting
vlastně decentním zásahem. Role se prohodily:
já byl tím špindírou a vedle mě vesele pobíhala
krásně mahagonová Daisy.
Denst du Midi je nádherný kopec a pravděpodobně zůstane mou nejmilovanější horou
v Alpách, Amelienborg je ohromný rokokový
palác a nedaleko něj na mořském břehu sedí na
kameni zasněná a trochu smutná Malá mořská
víla - oboje je krásné, ovšem. Ale řekněte sami:
mohlo by se tam stát něco podobnýho?

Pavel Frydrych

Stanislava Zindulky a Daniela Tůmy. Byl to slovní koncert dvou herců pana Stanislava Zindulky
a pana Daniela Tůmy. Byla to hra o starém muži
a mladíkovi, kteří se náhodně sešli při automobilové nehodě, kterou měl zavinit mladší a za to
byl odsouzen k návštěvám a službě postiženému
muži. Ti dva herci nám připravili koncert o vztahu starého a mladého, o jejich problémech, o jejich nitru, trápení. Zejména pan Zindulka vynikal
v roli starého ovdovělého Žida, který údajně již
nikoho v rodině neměl. On se ale nemohl smířit
s tím, že jeho dcera Ráchel se vdala za góje a
chtěl ji vymazat ze svého života. Byl roztrpčený a odmítal i mladého návštěvníka, ale nakonec
oba k sobě našli cestu. Mladík měl v zaměstnání
dobré postavení, a tak mu starší navrhoval, aby
nezůstal sám a oženil se. Nakonec se mu návštěvník svěřil, že je gay a otec ho odmítá. A tak z této
osamělosti obou protagonistů vzniklo přátelství,
jak už to bývá, bolesti nás sbližují, máme-li druhého k odhalování svých tajemství, osamělost se
ztrácí. Nakonec i Ráchel našla u otce omilostnění
a mladík u otce též.
Herecký výkon pana Stanislava Zindulky byl
obdivuhodný a za to mu skládáme hold a díky a
přejeme ještě dlouhá herecká léta.
Těšíme se i na další časy v kulturní Polici,
a protože se chýlí konec roku 2016, ať se nám
vespolek dobře daří v tom Polickém kraji.
Na závěr: Milujeme staré katedrály, staré
mince, staré obrazy, knihy, ale zapomněli jsme
na obrovské morální a duchovní hodnoty seniorů.
Lin Yutang

Sestry B. a J.Seidelovy
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Poděkování hlavňovským ženám

V pátek 14. října 2016 od 19.00 hodin se v hlavňovském malém kulturním
stánku - víceúčelové klubovně uskutečnilo již každoroční „Posezení pro seniory
– ale i pro mladší“. Akce se v obci stala
již podzimní tradicí, byla v režii Českého
svazu žen v Hlavňově pod vedením Dáši
Krausové. Pro účastníky bylo zajištěno
bohaté občerstvení, na jehož přípravě i
celého večera se podílela Alena Líbalová,
Renata Špuláková a Marcela Vágnerová.
Výborný guláš, který všem moc chutnal,
připravil Josef Špaček, u pípy točil Jan
Špulák. První část večera obsluhovala
Lucka Krausová.
K poslechu i k tanci hrála dvojice sehraných hudebníků: na harmoniku

Maruška Ryšavá z Pěkova a na klávesy
Mgr. Jaroslava Janečková z Holic – hlavňovská chalupářka, zpěvem doprovázel
Michal Vacek. Třetí hudebník na housle
Jan Osoba se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit. Kdo měl chuť si přijít popovídat o problémech současného života
ve vesnici i ve společnosti, o tom co se
nám libí, co nás trápí, kdo si chtěl zazpívat
nebo i zatančit, přišel a byl jistě spokojen.
Vřelý dík hlavňovským ženám za
pozvání, připravené občerstvení a kulturní program. Byl to opravdu nádherný
večer, po půlnoci se účastníci rozcházeli
do svých domovů. Těší se opět na další
setkání v příštím roce.

František Janeček

Matematické rekreace

Blíží se nám nový kalendářní rok 2017. Jistě jste
si zakoupili a prohlédli kalendář pro tento rok. Možná,
že vás mimo mnoho jiných věcí zaujalo, že tento rok
začíná a končí nedělí. Přemýšlejte o tom, zdali i některý jiný rok 21. století bude mít stejnou vlastnost. Řešte
následující úlohu:

Najděte všechny roky 21. století, které mají tu vlastnost, že začínají a končí
nedělí.
Vaše řešení zašlete na adresu redakce PM nejpozději do 15. prosince 2016. Tři řešitelé, kteří zašlou
správné a úplné řešení, budou odměněni drobnými
dárky.
Řešení i jména výherců budou uvedena v 1. čísle
nového ročníku PM.

Připravil František Janeček

Lékařská praxe v Hospital da Cruz Vermelha, Curitiba (Brazílie)
Vážení čtenáři,
v období letních prázdnin roku 2012 jsem se
ještě jako student lékařské fakulty zúčastnil odborné lékařské stáže v brazilském městě Curitiba
a rád bych vás touto cestou seznámil s několika
důležitými poznatky, které mi utkvěly v paměti
z této daleké cesty.
Podle mezinárodních dohod pro vstup do
země z důvodu absolvování lékařské stáže není
potřeba vízum, nicméně důrazně doporučuji mít
dopředu připravené kontakty na naši ambasádu a
raději i rovnou na honorární konzuláty. Mohou se
hodit, neboť okamžitě pro příletu na mezinárodní
letiště Rio de Janeiro / Galeão – Antonio Carlos
Jobim International Airport (GIG), ve stejnojmenné brazilské metropoli jsem byl ke svému
velkému překvapení, ale již k nepříliš velké radosti internován na oddělení brazilské Federální
policie, neboť právě pracovnici pasové kontroly
brazilské Federální policie se nejevila možnost
mého vpuštění do země bez inkriminovaného
víza jako příliš reálná. Nebudu chodit kolem
horké kaše. Po 7 hodinách vysvětlování, vyjednávání, dohadování, doprošování, hořekování a
nadávek, ty raději v češtině, jsem se dokázal spojit s pracovníky naší ambasády, kteří urgovali vysoce postavené představitele ministerstva vnitra
Brazílie a Federální policie. Nakonec se vše podařilo a po urputném boji s lidskou blbostí jsem
byl vítězně „vpuštěn“ do země. Tímto bych chtěl
vyslovit velký dík pracovníkům naší ambasády
a Honorárního konzulátu ve město Sao Paulo a
Honorárnímu konzulátu ve městě Rio de Janeiro,
kteří se projevili jako skuteční profesionálové a
v těžkých chvílích mě podporovali slovy: „hlavně se nenechte naložit na zpáteční letadlo do
Dubaje! V krajní nouzi se braňte silou a co nejhlasitěji křičte – cônsulado / konzulát“. Zřejmě
jsou na podobné situace zvyklí.
Poučení z této události je jasné. Kromě všech
možných i nemožných telefonních čísel mějte u
sebe všechny možné i nemožné doklady a samozřejmě mobilní telefon (právo na jeden telefonát
je pouze v hollywoodských filmech) a to včetně
nabíječky. Nepočítejte s tím, že vás pustí k vašemu zavazadlu v nákladovém prostoru letadla.
Celkem 4 týdny jsem působil na oddělení Internal Medicine – General, v nemocnici
Hospital da Cruz Vermelha, Curitiba, kde jsem
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byl přiřazen k promočnímu ročníku absolvujícímu praxi na interní klinice. Obvykle jsem tam
trávil 6-8 hodin denně a komunikace probíhala samozřejmě v angličtině. Úroveň vybavení i
zdravotní péče je srovnatelná s poměry u nás.
Nutné podotknout, že jako tehdejší student 3. ročníku lékařské fakulty jsem splňoval vše
co brazilský student 6. ročníku.
Zúčastňoval jsem se vizit, ambulancí různých klinik (neurologie, vnitřní lékařství, radiologie) a také klinických seminářů.
Ubytován jsem byl v rodině studenta medicíny. Jednalo
se o klasický rodinný dům, kde
jsem měl přiměřenou míru soukromí. Stravování v nemocniční menze se mi jevilo jako kvalitní a dostatečné. Cena jídla 10
Rios zhruba odpovídala našim
100 CZK. Do nemocnice jsem
se dopravoval autobusem (jízdenka za 2,6 Rios, tj. 26 CZK).
Rodina, u které jsem přebýval,
zprostředkovala kompletní prohlídku města. Postupně jsem
se seznámil s historickým centrem, parky Tingui a Barigui,
navštívili jsme Operu de Arame
nebo muzeum pojmenované po
Oscaru Niemayerovi, projektantu hlavního města Brasilia.
Navštívili jsme i městečko
Morretes asi 15 km od našeho
hlavního působiště s ochutnávkou tradičního menu včetně
místní pochoutky baheada, což
je v podstatě banán s masem a
musím říct, že to vůbec nebylo
špatné.

nebo Ipanema a nemohl jsem vynechat ani výjezd na vrchol „Homole cukru“ (Sugarloaf).
Integrace s místními studenty byla vysoká.
Brazilci jsou neuvěřitelně přátelští a vstřícní lidé.
Z našeho pohledu snad jen hygiena je zde všeo-

Záběr z Botanické zahrady v Curitibě

Záběr z Hospital da Cruz Vermehla (Nemocnice Červeného
kříže) s kolegyněmi a panem prof. Edisom Paula Brum

Dále se mi dostalo možnosti poznat i další
části této ohromné země. Navštívil jsem velkoměsto Belo Horizonte, městečko Ouro Preto
(Černé zlato) - jedno z nejstarších měst v Brazílii
a samozřejmě jsem navštívil Rio de Janeiro a
jsem rád, že se mi dostalo možnosti poznat toto
město i jinak, než z kanceláře Federální policie.
Navštívil jsem proslulé pláže jako Copacabana

becně na nižší úrovni, než jsme zvyklí.
Brazílii opravdu vřele doporučuji, a pokud se
pro ni rozhodnete, přeji vám, abyste při vstupu na
brazilskou půdu nemuseli zažít obdobné peripetie na uvítanou, jako jsem musel zažít já. Mám
z Brazílie mnoho krásných zážitků a dobrých
přátel.
MUDr. František Langer
Medica-Langer s.r.o., - www.medica-langer.cz
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční

Zima se již pomalu hlásí o slovo, letos
měla premiéru kolem
svátku sv. Martina,
no a s jakou razancí
a vydatností bude panovat nadále, to uvidíme. Máme tu prosinec, podle občanského
kalendáře poslední měsíc roku, podle církevního naopak první měsíc nového liturgického
roku a vstoupili jsme do něho 27. listopadu
první nedělí adventní. Touto nedělí také začala doba adventní, doba očekávání a přípravy
na oslavu příchodu a narození Božího syna
Ježíše Krista na tento svět, skrze Pannu Marii
v Betlémě. S očekáváním této události a dobou
adventní je spojena i tradice ranních votivních
mší sloužených ke cti Panně Marii, která byla
započata v době vlády Karla IV. Pro tyto bohoslužby byly také skládány speciální zpěvy,
později řečené roráty, podle nejznámějšího
gregoriánského introitu ze 16. století - Rorate
caeli desuper et nubes pluant justum, aperiatur terra et germinet Salvatorem ... Rosu dejte
nebesa shůry, oblakové dštěte Spravedlivého,
otevři se země a vypuč Spasitele ... Adventní
doba by nás měla připravit na Vánoce – na
osobní setkání, uctění a přijetí Krista, spasitele všech lidí. Je také velkou příležitostí ke
konání dobra pro druhé, zvláště pro potřebné
a k setkání s blízkými. Advent prožijeme ve
čtyřech nedělích a dovede nás ke Slavnosti
Narození Páně (25.12.). V adventu používáme
při bohoslužbách fialovou barvu a také zelený adventní věnec, který je symbolem života,
vítězství a královské důstojnosti. Z jeho čtyř
svící, které budeme postupně zapalovat, bude
přibývat světla, neboť se bude blížit příchod
toho, který je Světlem světa. On rozptyluje
temnotu a strach, nabízí lásku, radost, pokoj a
spásu, tedy život... Po období adventní přípravy pak přijde doba vánoční, tedy vlastní slavení Narození Páně s následným Božím Hodem
vánočním. Poté si připomeneme mučedníka sv. Štěpána, apoštola sv. Jana, oslavíme
Svatou rodinu Ježíše, Marie a Josefa a bude tu
závěr letošního občanského roku, za který poděkujeme při bohoslužbě na Silvestra. Začátek
roku nového oslavíme jednak bohoslužbou na
Hvězdě a také slavností Matky Boží Panny
Marie v našem farním kostele. Při hodnocení
uplynulého roku buďme milosrdní a nové dny
očekávejme s pokorou, pokojem v srdci a s vírou v Boha a Boží pomoc.
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké
světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti,
zazáří světlo.“ Izaiáš 9,1

V době adventní budou bohoslužby
jako obvykle:
yy v úterý a v pátek od 17.00 hod., v sobotu
od 17.00 hod. s nedělní platností, v neděli
od 8.00 hod.,
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yy ve středu 8. 12. o Slavnosti Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
bude mše sv. v 17.00 hod.
yy Páteční mše svaté - 2., 9., 16. a 23. 12. (tzv.
rorátní = ke cti Panny Marie), jsou určené především pro děti a rodiny. Vezměte si
s sebou svítilny se svíčkami.

V době vánoční pak budou bohoslužby
a doprovodné akce takto:
25. 12.

yy Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, půlnoční
mše sv. od 0.00 hod. s chrámovým sborem
yy Boží hod vánoční, mše sv. od 8.00 hod.
yy po mši zůstane kostel otevřený do 16.00
hod. pro návštěvu betléma

26. 12.

yy Svátek sv. Štěpána, mučedníka, mše sv. od
8.00 hod.
yy po mši zůstane kostel otevřený do 16.00
hod. pro návštěvu betléma

27. 12.

yy Svátek sv. Jana apoštola, mše sv. od 17.00
hod., spojená s tradičním svěcením vín,
které si přinesete

30. 12.

yy Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, mše sv. od 17.00 hod.

31. 12.

yy Silvestr, mše sv. od 16.00 hod. na poděkování za uplynulý rok

1. 1.

yy Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše
sv. na začátek nového roku od 0.00 hod.
yy Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv. od 8.00 hod.
yy po mši zůstane kostel otevřený do 16.00
hod. pro návštěvu betléma

6. 1.

yy Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů),
mše sv. od 17.00 hod., svěcení vody, křídy
a kadidla

8. 1.

yy Křtu Páně, nedělní mše sv. od 8.00 hod.
Dále pak
bohoslužeb.

podle

obvyklého

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
27. listopadu - 1. neděle adventní
(liturgický cyklus A)
4. prosince - 2. neděle adventní
6. prosince - Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince - Slavnost Panny Marie, počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
11. prosince - 3. neděle adventní,
13. prosince - Památka sv. Lucie, panny a
mučednice
18. 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,
28. prosince - sv. Mláďátka betlémská
30. prosince - Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
31. prosince - Svátek sv. Silvestra I, papeže
- Slavnost MATKY BOŽÍ,
1. ledna
PANNY MARIE
6. ledna
- Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)
8. ledna
- Křtu Páně
Rádi bychom všem popřáli pokojné prožití doby adventní a radostné a požehnané
Vánoce.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

pořadu

Úřední hodiny jsou v úterý a v pátek
před bohoslužbou, případně podle osobní
domluvy.

Vánoční betlém s jesličkami

Tak jako každý rok, bude i letos v našem
farním kostele vystaven a zpřístupněn vánoční
betlém s jesličkami. V týdnu od 19. do 23.
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 také pro
širokou veřejnost – ve výše uvedených 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.

Oznámení Církve československé
husitské v Polici nad Metují

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA
SE ZPĚVY
se koná v pátek
23. 12. 2016 v 17 hodin.
Ostatní bohoslužby se konají
v obvyklých nedělních časech
v 10 hodin dopoledne.
Všechny srdečně zveme!
Pokoj v době adventní, klidné
Vánoce, zdraví a spokojenost
v novém roce přeje
Rada starších CČSH v Polici nad Metují
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MĚSTSKÁ POLICIE
Zpráva o činnosti MP předložená Radě města Police nad Metují

Městská policie Police nad Metují pracuje
v počtu dvou strážníků.
Zčásti pak administrativní činnost spojenou s úřední deskou, výdejem parkovacích
karet, zpracováním posudků na osoby a podáváním aktuálních informací vykonává paní
Kaněrová.
MP využívá k neodkladné pomoci často i
pana Rutara.
MP zajišťuje všechny akce pořádané městem, tam kde je potřeba usměrňovat dopravu,
či zajistit bezpečnost osob a veřejný pořádek.
Spolupodílí se na organizačním zajištění akcí
přesahujících rámec města / Rallye Sudety..
atd./
MP provádí kontroly v integrovaných
obcích.
Spolupracuje se všemi odbory městského
úřadu, školskými zařízeními ve městě, knihovnou, CKV Pellyho domy, komisí pro projednávání přestupků a mnoha institucemi státní
správy a samosprávy…krajský úřad, soudy
všech stupňů, úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, státní zastupitelství, odbory
Měú Náchod a Měú vícestupňového pověření,
Ministerstvo vnitra, dopravy, exekuční úřady,
finanční úřady, celní správa, notářské kanceláře, služba kriminální policie, uniformovaná policie a útvary Policie ČR se speciálními úkoly.
Pro všechny výše jmenované provádíme
dle potřeby i úřední doručování písemností. Pro speciální útvary policie pak specifické
úkoly mnohdy spojené s přítomností na místě
zásahu speciálních policejních jednotek.
Specifická je spolupráce s policejním útvarem přezdívaným TOXI tým.
Tradičně MP spolupracuje s OOP Police
nad Metují, jde o spolupráci v celé řadě věcí,
např. o poznatky k osobám páchajícím trestnou
činnost, o jejich pobytu a pohybu. Zajišťování
míst dopravních nehod usměrňováním dopravy, společné kontroly města.
Úzce spolupracujeme se sociálním odborem, provádíme kontroly nepřizpůsobivých
osob, bohužel i bezdomovců. V prvé řadě je
potřeba v nich spatřovat lidské bytosti, často
s těžkým životním příběhem a mít smysl pro
sociální cítění.
V těchto problémech se MP orientuje a je
velmi nablízku lidem z těchto komunit. Není
pro nás problém s lidmi hovořit, přijmout jejich jazyk, pomoci.
Jsem přesvědčen o tom, že jsme jedinou
MP široko daleko, která se pomocí ve prospěch
těchto osob takto zabývá.
Spolupracujeme se Senior klubem
Ostaš, jehož setkání čas od času navštívíme.
Zúčastnili jsme se 16.11. setkání senior klubu společně s koordinátorem Besipu, opět
jsme rozdávali reflexní pásky a nákupní tašky.
Diskutovat a upozorňovat budeme především
na zákaz podomního prodeje v našem městě a
s ním spojenýmy „šmejdy“ .
Pohovořili jsme o poskytování pomoci
v tísni.
Nemůžeme vynechat ani spolupráci s těmi
Polický měsíčník - PROSINEC 2016

nejmenšími. S dětmi hovoříme zejména o prevenci kriminality, dopravě..
Spolupůsobíme jako rozhodčí při dopravních soutěžích pro děti, na dopravním hřišti
v Bělovsi, spolupracujeme s krajským koordinátorem Besipu..
Děti nás navštěvují v rámci školních osnov, či při mimoškolní činnosti, skauti apod.

MP spolupracuje s TS zejména při zimní
údržbě, dopravním značení, aktuálním pořádku a podobných. MP provádí kontroly osob
vykonávající veřejně prospěšné práce.
Službou pokrývá MP cca 2/3 dne. O víkendech a svátcích slouží strážníci dle potřeb
města .
MP provádí kontroly veřejného pořádku,
Besipu, městských vyhlášek a nařízení obce,
podezřelých osob pohybujících se ve městě,
kontroly podezřelých vozidel, sběrného dvora,
koupaliště, hřiště, parky, hřbitov.
Jednou ročně se účastníme celorepublikového setkání pracovníků městských policií
v Mělníce, kde se projednávají a připravují novely zákonů a podněty pro Ministerstvo vnitra.
Každé tři roky podstupujeme zkoušku před komisí Ministerstva vnitra pro obnovení osvědčení. Připravujeme a zúčastňujeme se setkání
zástupců MP okresu Náchod.
Starostku města MP každodenně zpravuje
o své činnosti krátkými zprávami ze služby.
Podle potřeby a zákona ji vyrozumívá o vzniklých situacích neodkladně. Některé věci v této
problematice upravuje jednoznačně zákon a do
jeho mantinelů je třeba vtěsnat vše. Zákonné
postupy jsou na dnešní scéně pak to, co jedině
může obstát. Není v silách žádného představitele komunální politiky, aby se vyznal ve všech
zákonech. Co se týče našich zákonných norem,
je tu od toho vedoucí strážník, jehož úkolem je
po odborné stránce právně kvalifikovat a vyhodnotit každou situaci a problém.
K výkonu služby používáme služební vozidlo vybavené majákovou rampou.
Máme alkohol testr a pro bezprostřední záchranu lidských životů defibrilátor.
Jsme proškoleni v základech první pomoci. Domluvíme se dvěma cizími jazyky i znakovou řečí. Ovládáme několik frází a základních slovních spojení v romštině.
MP vede agendu přestupků ve své dikci,
zbraní, parkovacích karet a automatu, poplatků
za užívání VP, vybírá poplatky za trhy, pouť a
pochopitelně i pokuty.
Zpracovává zprávy z místa bydliště na
osoby, proti nimž je zahájeno trestní řízení, či
žádají o prominutí či zahlazení trestu.
MP zajišťuje chod a správu záchytných
kotců pro odchycené psy. Spolupracuje s útulky pro kočky, veterináři a státní veterinární
správou, zejména co se týče týrání zvířat, které
v našem městě není zas až tak řídce vyskytujícím se jevem.
Poslední kontrolu s krajskou veterinární správou jsme provedli minulý pátek.
Odchycených či jinak zajištěných psů bylo

v našich kotcích v uplynulém roce přes padesát.

Pokud je prostor k tomu, abychom se vyjádřili, co by naší práci pomohlo a chybí nám to,
je léta diskutovaný kamerový systém. Zejména
jedna či dvě mobilní kamery s dobrou rozlišovací optikou, spojené se základním záznamem,
by velmi přispěly ke zlepšení veřejného pořádku naprosto neoddiskutovatelně. Posledním
případem je krádež kamenných ozdob z plotu
u kláštera, kde by svoji práci kamera, monitorující výjezd z města odvedla svoji práci.
V případě potřeby pracují strážníci i mimo
pracovní dobu, umožní-li to situace, ve které se
nacházejí a vyžaduje-li to bezprostředně jejich
přítomnost. Občané si zvykli volat nám. Jinak
vždy vyrozumíme toho, koho se věc týká a její
řešení padá do jeho povinností, či zajistíme
bezodkladnou pomoc složkami záchranného
integrovaného systému. Strážníci drží mimopracovní pohotovosti založené na dosahu. Jde
o napojená bezpečnostní zařízení městských
budov.
Nikdy nejsme nečinní, když je potřeba
pomoci.
V době moderních technologií, které z policejních složek dělají něco, co se občanům
vzdaluje, snažíme se u nás ve městě držet i těch
starých metod..
Pohovořit s lidmi na ulici, v restauraci, či
kdekoli…vyslechnout je, pomoci jim, poradit,
je myslím to, co dnes policejním složkám chybí a my se o to snažíme. Umění komunikovat
nemohou nahradit jiné nákladné procesy…
Podle nás je tu městská policie především
ku pomoci občanovi, ne k jeho ohýbání zad,
jak by si mnohý mohl myslet. I když, a to je
pravdou, samotná nedůvěra k uniformám, která pramení z dob totality, bude dlouho, dlouho
v naší společnosti přetrvávat. Stále je třeba mít
tedy na paměti, v jaké části světa se nacházíme.
Jestli někdo z Vás stojí o uvedení konkrétních případů, či má k nám nějaký dotaz, přijďte, zavolejte…rádi Vám vše zodpovíme.
Závěrem bych chtěl uvést, že služba městské policie není žádným strohým a šedým
uplatňováním čehosi proti komusi….
Nelze ji vykonávat bez zapojení empatie,
citu pro vyhodnocení situace a psychologický odhad. Často rozhodují zlomky časových
jednotek.
Lidské osudy a tragédie, kterým jsme velmi nablízku, Vás nenechají stát mimo, věřte
mi..psychický tlak je vysoký.
Pravda, o humorné a veselé situace není
nouze také, ale těch opačných je více. Ač se
snažíte sebevíc, práce strážníka přináší více
nepřátel a kritiků, než by se na první pohled
mohlo zdát.
V době kdy slušnost a poctivost ve společnosti nejsou přednosti, ale slabosti…a agresivita bývá zdrojem pro prosazení „toho svého“,
ji nejsme ušetřeni často ani my.
To bych prosím chtěl, abyste i Vy věděli.
ved. strážník Petr Zima
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Fotbalový podzim skončil

Ne všechny zápasy podzimu byly
komentovány v listopadovém
čísle
PM, takže se k nim
vracíme i nyní,
v době, kdy fotbalové soutěže dávno
skončily a lyžaři
pomalu začínají hledat svoje prkýnka po půdách a vyhánět myši z lyžařských bot.

Dospělí svůj další zápas sehráli na hřišti
v Černíkovicích. Z tohoto klubu pocházejí
velmi dobří fotbalisté, bratři Plašilové. Jeden
z nich naštěstí hraje 1.ligu ve Francii a druhý
v Česku, takže se nemohli tohoto klání zúčastnit. Ostatní hráči Černíkovic jejich výkonnosti
zdaleka nedosahují a proti našim běhajícím,
nahrávajícím si a často střílejícím hráčům
neměli nejmenší šanci na dobrý výsledek. O
poločase prohrávali 0:8 a v poločase druhém
jsme jim ještě 3 góly přidali. Domácí o tom,
že jsou na hřišti, dali vědět jednou hezkou
brankou, takže celkový výsledek 11:1 pro nás.
Povinný počet koleček na kruhovém objezdu
u „Penny marketu“, závislý na počtu vstřelených branek, řidič autobusu při návratu prozíravě rozdělil do čtyř „kruháků“ po cestě, aby
v Polici nenastal kolaps v dopravě.
Za zaznamenání stojí likvidační faul na
našeho „drsňáka“ Petra Vika, kterému v přerušené hře zezadu podrazil nohy uklouznuvší
rozhodčí, běžící udělit žlutou kartu hráči soupeře. Tento faul byl přímo na kartu červenou,
jak konstatoval i pomezní rozhodčí.
Při posledním podzimním vystoupení na
domácím hřišti byl naším soupeřem tým z
Doudleb nad Orlicí. Zdá se, že jejich trenér
hráče na zápas dobře připravil. Naši se dlouhou dobu vůbec nemohli prosadit. První gól
vstřelil až čtvrt hodiny před koncem Sláva
Riegr netradičně hlavou, potom jsme v krátké
době ještě 2 góly přidali a přece jen zvítězili
3:0.
Do závěrečného utkání podzimu jsme tak
nastupovali ve Velkém Poříčí nezatíženi ani
jednou prohrou v celé podzimní části soutěže. Tuto skvělou bilanci jsme však neudrželi
a ze zápasu odešli poraženi 1:2. Protože nikdo
z dopisovatelů PM na zápase nebyl přítomen,
tak nemůžeme říci, zda soupeř hrál tak dobře
nebo my tak blbě.
Starší žáci si to potřetí a naposledy na
podzim rozdali se Zábrodím. V 1.poločase
dlouho drželi stav 0:0, asi ve 20.minutě obdrželi gól a několik vteřin před koncem 1.půle
gól druhý. Začátek poločasu druhého byl „na
ručník do ringu“, neb jsme dokázali dostat
během tří minut tři góly. Konečný stav 0:7.
V žádném případě nechceme kritizovat hráče, kteří v utkání hráli. Každý hrál na hranici
svých možností. Spíše je zarážející, že někteří nepřijdou na utkání jen proto, že se jim do
chladného počasí nechce nebo dají přednost
tréninku v hokeji.
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Zklamaní trenéři v průběhu utkání nabídli
předsedovi oddílu Karlu Klimešovi svoji rezignaci. Ten ji však nepřijal, neboť to naštěstí bylo v den, kdy spatřil světlo světa malý
Karlík, budoucí to předseda oddílu, a Karel
byl tudíž „zjihlej a mírumilovnej“.
Opačný extrém v účasti zažili trenéři při
zápase s Velkou Jesenicí. Přestože někteří hráči avizovali neúčast, nakonec přišli. Společně
s hráči z mladších žáků a přípravky, pro jistotu
nominovanými, vytvořili tým, který se držel
docela dobře, občas předvedl i „fotbalovost“
a podlehl těsně 0:1.
Mladší žáci mají za sebou odvetu
s Velkým Poříčím na domácím hřišti. Po třech
příznivých výsledcích se opět vrátili k výsledku tenisovému a prohráli 2:6. Ani v dalším
střetnutí se Zábrodím nebyli příliš úspěšní.
Tým hostí hrál sice o jednoho hráče v poli
méně, zato však
s hráčem, který převyšuje všechny soupeře i v kategorii starších žáků
(start jednoho staršího hráče je povolen, takže
žádný švindl). Ten na hřišti kraloval a zařídil
podstatnou měrou výhru Zábrodí 4:0, za výrazné podpory slabého výkonu našich kluků.
Ne příliš optimismu bylo ukryto v mysli
trenéra Kamila před cestou k dalšímu zápasu
do Broumova. Utkání se odehrálo na hřišti
s umělým povrchem, což byla pro nás možná
trochu výhoda. Hřiště mělo menší rozměry a
rychlý povrch a broumovským klukům dost
často míč utekl do autu. Ujali jsme se vedení
1:0, potom se však soupeř do nás pustil, otočil
výsledek až na 3:1 a nevypadalo to, že bychom
ještě mohli v zápase uspět. Nějakým zázrakem
jsme v závěru zápasu přece jen vyrovnali,
v penaltovém rozstřelu však 3:4 prohráli.
Před početnou diváckou obcí příznivců polické fotbalové mládeže, kterou představovala
paní Lucie Kubínová s Vítězslavem Šolcem
z Machova a Jaroslav Valchař s Michalem
Johnem z Police, nastoupili za sobotního
poledne 29.října kluci proti Velichovkám.
Podobně jako ve Velichovkách skončil zápas
1:1. Penaltový rozstřel byl poněkud unikátní,
neboť skončil 0:1.
V době závěrečného zápasu sezóny v
Teplicích se trenér Kamil zúčastnil tenisového
turnaje a utkání tak nemohl koučovat. Kluci
mu chtěli alespoň na dálku udělat radost a dosáhnout tenisového výsledku. To se jim sice
podařilo, Kamil však z něho pravděpodobně
přílišnou radost neměl, neb jsme obdrželi,
tenisovou mluvou řečeno, tzv. „kanára“, čili
porážku 0:6.
Starší přípravka odjela na další turnaj
do Provodova. Hronovští Vlčáci tam byli naším prvním soupeřem a porazili nás těsně 1:0.
V následujícím zápase ani sytý, výrazný hlas
trenéra Babí, ani jeho rozčilování kvůli jednomu spornému autovému vhazování neodvrátilo jejich porážku 0:6. Provodov v posledním
zápase tohoto turnaje nad námi o poločase
sice 1:0 vedl, potom se však naši kluci vzpamatovali, lépe běhali, kombinovali i stříleli

a zvítězili 4:1. Trefily se i posily z Machova,
Martin Rydlo a Michal Klimeš, takže minisouboj Machov – Provodov skončil 2:0.
V posledním turnaji podzimu byla naším
soupeřem družstva Velkého Poříčí, Lišáků
Hronov a domácího Babí. Proti Velkému
Poříčí jsme zahájili výborně, ujali se vedení
a několik dalších střel, zejména Jardy Zemka,
skončilo těsně vedle. Trest následoval, soupeř
2x přeloboval našeho brankáře, takže jsme nakonec 1:2 prohráli. Proti Lišákům jsme žádné drama nepřipustili a vyhráli 5:1. Podobně
jsme si vedli i v utkání proti Babí a zvítězili
opět 6:0.
Mladší přípravka pokračuje v úspěšném
tažení podzimem pod vedením trenérského
dua Kollert – Denygr. Snad se trenérům po
několika marných pokusech konečně podařilo včas poslat článek do redakční rady, aby i
polická veřejnost měla o jejich vystoupeních
v soutěžních zápasech přehled.
Tým mladší přípravky má svoje věrné fanoušky, bohužel však také nezkušené. Ti nevědí, že na podzimní zápasy v Zábrodí je třeba se
teple obléci. Za všechny jmenujme pedagoga
ve výslužbě, pana Jaroslava Macouna. Ten
z důvodu nevhodného oblečení většinu turnaje musel pobývat v bufetu nad sklenicí grogu.
V krátkých okamžicích pobytu na hřišti pak
nevěděl, ve které fázi se utkání nachází. Když
skončil poločas, myslel si, že je konec a naopak. Velmi jej potěšila informace při posledním utkání, že je teprve poločas. Radostně se
tak mohl přemístit do bufetu se slovy: „To je
dobře, to ještě jeden grog stihnu“.
Po přechodu na zimní čas jsme tréninky
mládeže na venkovním hřišti ukončili a po
krátké pauze se přesunuli do školní tělocvičny, kde se usilovně snažíme odstranit veškeré
nedostatky ve znalostech fotbalové abecedy
i fyzické připravenosti s výhledem na další,
ještě výraznější úspěchy v jarních fotbalových
kláních.
Pro nové zájemce o fotbal uvádíme
(kluci a děvčata, můžete si přijít trénink i
jen nezávazně zkusit) a starým mazákům
připomínáme termíny tréninků ve školní
tělocvičně v zimním období:

Předpřípravka (2010 - 12)
a mladší přípravka (2008 – 09):
čtvrtek 15.15 - 16.45 hod
neděle 08.45 - 10.15 hod

Starší přípravka (2006 - 07):
úterý 15.30 - 17.00 hod
neděle 10.15 - 11.45 hod

Mladší žáci (2004 - 05)
a starší žáci (2002 - 03):

úterý 17.00 - 18.30 hod
sobota 09.30 - 11.00 hod
Kamil Švorčík, starší trenér mladších žáků,
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky
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Mladší přípravka na podzim

Až v říjnovém čísle seznamujeme čtenáře
a příznivce mládežnické kopané v Polici s výsledky a statistikami hráčů mladší přípravky.
Na startu nové sezóny se rozšířila rodina
našich hráčů o nové kluky ročníků 2008 –
2010. Museli jsme kádr rozdělit na nejmladší a
nové hráče a skupinu zkušených hráčů. Přijali
jsme i nabídku Jiskry Machov na spojení
jednoho celku do společného týmu Machov/
Police. Tím si zahráli v podzimní části všichni
hráči.
První tři kola hráči Spartaku Police n. M.
odehráli na domácím hřišti. Vždy před velmi
pěknou diváckou kulisou.
Na domácím stadionu jsme postupně porazili týmy Zábrodí 7:4, Náchoda 4:3, Velkého
Poříčí 5:0, Náchoda 6:2, Provodova „Komety“
10:0, Machova/Police 5:1, Broumova „Draci“
5:2. Naopak poraženi jsme byli od Provodova
„Hvězd“ 4:5 a Broumova „Vlků“ 2:3. Po devíti domácích zápasech jsme drželi pěknou
čtvrtou příčku tabulky.
První výjezd nás čekal do Teplic nad
Metují. Během čtvrtého kola jsme v Teplicích
prohráli s týmy TJ Velichovky 3:4 a AFK
Hronov 0:5. Porazili jsme domácí mužstvo
5:0. Další víkend jsme znovu cestovali do
Teplic n. M. Domácí odešli znovu poraženi
1:3, dále jsme přehráli Zábrodí 4:2 a Provodov
„Komety“ 7:1.
Zápasy pravdy nás čekaly v sobotu 8. října
na hřišti v Broumově. Tři silné celky prověřily fotbalové dovednosti našich hráčů a měly
ukázat, zda se budeme nadále držet na špici
tabulky. První zápas s Broumovem „Draky“
jsme vyhráli 2:1. Poté nás z přesných přihrávek školil lídr soutěže AFK Hronov 1:5 a
poslední zápas vyšel bodově na prázdno i s
Broumovem „Vlky“ 1:5.
Nesložili jsme zbraně a v 7. kole jsme cestovali do Zábrodí. Hned v prvním zápasu jsme
porazili Machov/Polici 5:0. Potřetí v sezoně
jsme přestříleli Teplice 4:1 a v kvalitním zápasu s domácím Zábrodí jsme vydřeli výhru 4:3.
V sobotu 22. 10. jsme zajížděli na horkou
půdu Provodova. První zápas proti silnému
domácímu týmu jsme nezačali dobře a prohrávali 1:0. Ve druhé půli jsme otočili na 2:1, ale
zkušený soupeř nás po chybě trestal. Po remíze 2:2 následovaly pokutové kopy. Za Polici
proměnili Stázka Denygrová, Matěj Švorčík a
Samuel Friml. Bohužel čtyři další hráči nedali
a prohráli jsme tedy na penalty 3:4. Ve druhém
zápasu jsme přehráli Machov/Polici jasně 6:1.
Poslední duel se silnými Velichovkami jsme
poločas prohráli vysoko 0:4. Přes zlepšenou
hru ve druhé půli jsme jen mírnili porážku na
1:4.
Poslední domácí zápasy jsme sehráli v sobotu 29.10. Hned na úvod přišla prohra se sousedem v tabulce. Důležitý zápas Velichovky
vyhrály 3:1. Druhý mač jsme přejeli Teplice
nad Metují 10:2 a poslední zápas si odvezlo
Velké Poříčí prohru 1:7.
Závěrem musíme poděkovat všem hráčům
za reprezentaci polické kopané. Všichni se těšíme za zimní přípravu a halové turnaje.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři mladší přípravky
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TABULKA OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI 2016/2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AFK Hronov
Sokol Provodov „Hvězdy“
Slovan Broumov „Vlci“
TJ Velichovky
Spartak Police nad Metují
TJ Velké Poříčí
Slovan Broumov „Draci“
FK Náchod
Sokol Zábrodí
Jiskra Machov/Police n. M.
Slavoj Teplice nad Metují
Sokol Provodov „Komety“

27
27
27
27
27
27
27
26
26
27
26
25

24
23
19
19
18
13
14
12
11
4
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
8
8
9
14
13
14
16
23
24
24

161:57
192:70
127:59
153:69
114:62
115:120
129:85
133:101
128:139
39:196
48:123
46:211

71
68
58
57
55
41
40
38
31
11
06
04
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Světlá budoucnost polické kopané

Před necelým rokem se významní funkcionáři fotbalového ooddílu
Spartaku Police, pánové Karel Klimeš a Marek Plný poněkud stáhli
z veřejného života. Přibývaly jejich absence na fotbalových zápasech
či trénincích a jejich přátelé nevěděli, co se děje. Příčina se projevila
nedávno. O dobro a budoucnost polické kopané se nesnažili na hřišti,
ale doma. Dva dny po sobě se nejprve narodil malý Karlík Klimeš a
posléze Tomáš Plný. Oba otcové uvažují, že jim mezi jméno a příjmení
ještě vloží jméno druhé, Spartakus.
Sudičky, přizvané ke kolébce, zcela jasně určily, co kluky v budoucnu čeká, o čemž svědčí přiložená fotografie. Podle zpráv z dobře
informovaných kruhů si však přítomné zdravotní sestřičky při pořizování fotodokumentace trochu ťukaly na čelíčko.
Karel má ovšem obavy, zda z malého Karlíka vyroste brankář, neb
již pátý den po narození se mu snažil navléci brankářské rukavice a
Karlík s nimi nečekaně praštil o dno kolébky. Pokud víme, u Plných se
podobný pokus s nazutím kopaček zatím nekonal.
Přejeme oběma klukům i jejich rodičům hodně zdraví a v brzké
budoucnosti i sportovních úspěchů.
Přátelé z fotbalového oddílu

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SPARTAK POLICE NAD METUJÍ
Jméno

Příprava

Spartak
Police

Machov Police

Jan Zmátlo
Anastázie Denygrová
Šimon Krtička
Matěj Klimeš
Sebastian Kollert
Šimon Friml
David Klikar
Matěj Švorčík
Jiří Tauc
Petr Mitterwald
Jan Dvořák
Adam Malý
Jan Vajsar (3+0)
Ondřej Klíma
Samuel Friml
Kryštof Brát
Marek Tauchman (3+0)
Alexandr Palla

1
1
2
2
1
1

27
11
13
1
13
9
9
7
8
5
5
2
2
1
-

13
3
3
1
-

FC H.
Králové
dívky
11
-

Celkem
28
23
15
14
13
11
9
8
8
5
5
3
3
2
2
1
1
1

NABÍZÍME PRONÁ JEM
RODINNÉHO DOMKU
Domek se zahradou se nachází
ve Velkém Dřevíči s bytem 3+1
ve druhém nadzemním podlaží.

PRONAJMU SI
N E B O KO U P Í M
byt 1 + 1 nebo 2 + 1
v Polici nad Metují
Kontakt: 606 655 353

ZEDNICKÉ

A OBKLADAČSKÉ PRÁCE

+ OPRAVY
Josef Čáp
tel. 602 380 709
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Byt bude volný od února 2017.
Cena dohodou, podle spoluúčasti na údržbě
nemovitosti a zahrady. V přízemí majitel byt
nevyužívá.

Tel.: 737 261 680

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU,
SEDAČEK, KŘESEL, ŽIDLÍ A
INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Kontakt:
Martina Hulínová 608 775 813,
Petr Zatloukal 608 889 992
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
Soukenická 163,
549 54 Police nad Metují
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Zubní ordinace - Medical CANNABIS s.r.o.
Vážení zájemci o zubní péči,

Ordinační hodiny:
Po: 08:00 - 11:15 12.00 - 16:00
Út: 08:00 - 11:15 12.00 - 16:00
St: 08:00 - 11:15 12.00 - 13:30
Čt: 08:00 - 11:15 12.00 - 16:00
Pá: 08:00 - 11:15 12.00 - 14:30
Medical CANNABIS s.r.o.
Tyršova č.p. 327
549 54 Police nad Metují
Tel:

+420 491 512 277

Mobil: +420 774 804 237
ordinace@medical-cannabis.cz

www.medical-cannabis.cz

rádi bychom Vás informovali, že nově vybudovaná zubní
ordinace v Polici nad Metují přijímá od 1.11.2016 nové
pacienty.
Zdravotnické zařízení se nachází na adrese Tyršova č.p. 327,
549 54 Police nad Metují, v blízkosti pobočky České Pošty
a je přístupné bezbariérově.
Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.medical-cannabis.cz.
Telefonický kontakt pro objednávky: +420 491 512 227
Těšíme se na návštěvu Vás i Vašich ratolestí. Celý náš tým udělá
maximum pro to, abyste se u nás cítili příjemně a o Váš chrup
bylo vždy kvalitně postaráno.

FORD KUGA
s výbavou TITANIUM
a zvýhodněním

174 OOO Kč*

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Pátek 23.12. (Dlouhá noc)
Sobota 24.12. (Štedrý den)
Neděle 25.12. (Boží hod)
Pondělí 26.12. (Štěpán)
Úterý 27.12.
Středa 28.12.
Čtvrtek 29.12.
Pátek 30.12.
Sobota 31.12. (Silvestr)
Neděle1.1.2017 (Nový rok)

zavřeno
zavřeno
zavřeno
uzav. společnost
11 – 20 hodin
11 - 20 hodin
11 - 20 hodin
11 - 24 hodin
11 - 16 hodin
12 - 20 hodin

za předvánočních 679

000 Kč!

Přijďte si pro svůj vánoční dárek už teď!
.CZ

WWW.

*Zvýhodnění platí na skladové vozy.
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Proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

ve dnech 21. – 22. 12. 2016
v době od 9.00 do 16.00 hod. a
23. 12. 2016, v době od 9.00 do 13.00 hod.

V sortimentu kromě kaprů a pstruhů budou i amuři a v omezeném
množství i ostatní druhy ryb.
Objednávky na kapry celé, půlky i porce přijímá p. Exner,
jídelna Pellyho domy, do 19.12.2016 (záloha 100 Kč).
K odběru budou 23.12.2016 v době od 14 do 15 hod.
Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují

KOUPÍM

A VYKLIDÍM
POZŮSTALOST

KOUPÍM
vojenské přilby
a vše z obou
válek.
608 103 810

KOUPÍM

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - PROSINEC 2016

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

rodinný dům
v
Polici nad
Metují
Kontakt:
774 458 824
34



Truhlárna
MT Střechy s.r.o.
Bukovice 40

+420 732 626 875

Okna
Dveře - vchodové, interiérové
Schodiště - samonosné i obklady
Dřevěné terasy, pergoly
Vestavěné skříně
Zakázkové práce na míru

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
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ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

Zahajuje kurzy:

Broumov

20. 12. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují 15. 12. 2016 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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Na ploše 400 m2 uvidíte
vše, co potřebuje Vaše
koupelna.
Nabízíme také
veškeré stavební materiály
autodopravu nákladními vozy
s rukou
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Soňa Geislerová, Bukovice 67
Police nad Metují
tel. 607113951
• DÁRKOVÉ A VÁNOČNÍ POUKAZY
• MOŽNOST ZAKOUPENÍ PŘÍRODNÍ KOSMETIKY S LÉČEBNÝMI ÚČINKY
- FOOTLOGIX
• ZPEVNĚNÍ A ZDOBENÍ NEHTŮ NA RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI
(plesy, promoce atd.) POMOCÍ SPECIÁLNÍHO LAKU - SHELLAC
(Jedinečná technologie, která nepoškozuje přirozené nehty!
Aplikuje se pomocí nově vyvinuté led lampy CND, aplikace
vydrží zhruba 3 týdny.)
Roku 1818 byl z náměstí na nové místo v dnešní Nádražní přemístěn významný průmyslový podnik. Jak se jmenoval? (Viz tajenku.)



INIC. SPIS.
ZAVŘELA

DĚLNÍCI
OPAK
NA BORKO EXPORTU
VIŠTI

JAKÁ
(SLOV.)

MEZ . FED.
AMAT. KOŠ.

ŽENSKÉ
JMÉNO

UDÁTI SE

IRSKÝ
KRMIVO POMŮCKA:
BŮH MOŘE PRO KONĚ
JAH

HONOR

PATŘÍCÍ
IMÉROVI

EGYPTSKÝ
BŮH

ORGÁN
ZRAKU

1. DÍL
TAJENKY

ALANI

HIJE

MRTVÝ

OSAHÁNÍ

INIC. SPIS.
VANČURY

PRAŽSKÝ
PODNIK

2. DÍL
TAJENKY
MUŽSKÉ
JMÉNO

ČESKÝ
ZPĚVÁK
ANÝZ
(NÁŘ.)

ERAZIM
(DOM.)

NEPLNĚNÉ
CUKROVÍ

PIPLAT

INDIÁN
JMÉNO
FENY

UTŘÍT

POMŮCKA: HLOUBÁNÍ
SÍS
(KN.)

SKORO
(BÁS.)
ODTUD
(KN.)

VETNOUT

DOUŠEK

PŘEDLOŽKA

MASA

MOTO

ZMEK

POMŮCKA:
LER

POMŮCKA:
FIBA

ZN. NÁKL .
AUT
OSOBNÍ
ZÁJMENO

PODIVNÉ
PLATIDLO
EU
ČESKÝ
REŽISÉR

CYKLICKÝ
AMID
OVĚSEK
POSVÁTNÝ
BÝK
SLUCHOVÉ
ORGÁNY

UNIE
VÝTVAR .
UMĚLCŮ

SPZ
OSTRAVY
STAROŘEC.
BAJKÁŘ
DANĚ
(SLOV.)
SPZ
KLATOV

INIC. HER .
MOTYČKY
ZNAČKA
LEPENKY

LVÍČE

POJIVA

CITOSLOVCE

PŘEDLOŽKA
PRVNÍ
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Tajenka křížovky z listopadového čísla PM: V domě čp. 86 byla
roku 1920 otevřena mateřská
školka.
Správnou tajenku zaslalo
11 křížovkářů, ze kterých jsme
vylosovali 2 výherce Libuši H
a Ludmilu H, pro které máme
v Informačním centru Pellyho
domy drobnou pozornost.
Tajenku křížovky z tohoto
čísla Polického měsíčníku můžete
zasílat prostřednictvím e-mailu na
adresu infocentrum@policko.cz
nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního
centra v Pellyho domech vždy do
15. dne příslušného měsíce.
Ida Jenková

Polický měsíčník - PROSINEC 2016

OBRÁNCE

BURZOVNÍ
KURZ

Ledn

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Fota na obálce: Oldřich Jenka a Libor Jenka
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:

D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Velké Petrovice 66 - Kozinek

Vydavatel: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949

Telefon:
E-mail:

ové
až 5 číslo vyj
. 1. 2
d
017 e

491 541 113
polickymesicnik@meu-police.cz

Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4

1000,- Kč + DPH

Velikost ¼ A4 - 1/2A4

500,- Kč + DPH

Velikost 1/8A4 – ¼ A4

250,- Kč + DPH

Velikost do 1/8A4

125,- Kč + DPH

1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH
Množstevní slevy se neposkytují

36

Nová vstupní brána a branka v MŠ
V mateřské škole byla
nainstalována nová automatická vstupní brána včetně všech zabezpečovacích
prvků pro maximální bezpečnost. K nové dálkově
ovládané pojezdové bráně
byla namontována i nová
vstupní branka. K dokončení akce schází ještě několik drobností jako např.
drobné terénní úpravy nebo
dodávka náhradních klíčů.
Celý komplet byl zajišťován firmou Togaz GDS
z Náchoda.
Vít Hynek,
investiční technik

P O Ř A D AT E L

PAT R O N I

VE SPOLUPRÁCI S

Ples

podnikatelů

a živnostníků

28. 1. 2017 od 20:00 hod.
Broumov, sál Dřevník
Vstupné: 100 Kč • Tombola: 50 Kč

BOHATÁ TOMBOLA | SPOLEČENSKÝ ODĚV NUTNÝ
HUDBA A ZPĚV

Eva Emingerová
Swing Sextet Náchod
Melody Boys
POŘÁDÁ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Podnikatelský klub Broumovska
pod patronací
Dřevoterm, s.r.o. a Lesní společnost Broumov Holding, a.s.

E.D.A AGENTURA (Dárky – Květiny),
Mírové nám. 55, Broumov
Tel.: 491 523 768, 605 286 491

Velká Kupa

