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Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují,
Komenského náměstí - foto ze stavby
V polovině listopadu
proběhlo položení asfaltového povrchu s následným
dlážděním žulové mozaiky
okolo Selendrova sloupu.
Díky příznivému počasí
probíhaly práce dle harmonogramu a stavba byla ještě v listopadu dokončena.
Pavel Scholz,
investiční technik

Nové sadové úpravy podél zrekonstruovaných ulic Na Babí a Bělská
V průběhu října a listopadu zrealizovala
firma Zahradnictví Zobal nové sadové úpravy podél zrekonstruovaných ulic Na Babí a
Bělská. Před klášterem byly vysazeny růžově
plnokvěté třešně pilovité, varieta „Kanzan“,
před bytovými domy čp. 116 a 407 a ZŠ byl
položen travní koberec, od Skautské klubovny

po konec zahrady bývalých jeslí byl založen
keřový záhon z nízkých panašovaných brslenů a nad špýcharem byl osázen břeh polehlým
skalníkem. Věříme, že tyto nové úpravy budou
kvalitní náhradou za vykácenou zeleň a architektonicky vhodně doplní stávající zástavbu.
Ing. Jan Troutnar
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Mozaika z radnice…

V listopadu tradičně padá listí. Pracovníci
technických služeb hrabou i využívají modernější technologie k jeho likvidaci. Pracujeme
na tom, abychom od jara spustili vedle sběrného dvora  kompostárnu, kam by město, ale i
veřejnost mohla vozit větve, listí, trávu…
V dušičkovém čase jsme uspořádali tradiční Vzpomínku na zesnulé. Prostor před hřbitovem bude na jaře osázen keři a květinami. Do
příštího rozpočtu se budeme snažit prosadit
dokončení zpevněných ploch v prostoru obou
bran a před kaplí. Tím by bylo ukončeno dlouholeté, postupné, dláždění cest a cestiček.
Pěkov je průjezdný! Ještě však nedokončený. Město je účastníkem. Majitelem a investorem kraj. Děkuju Vám všem, které uzavírka
velmi limitovala, za trpělivost, ohleduplnost a
vstřícnost. Nebylo to jednoduché. Pro Vás, ani
pro nás. Za město jsem ve spolupráci s osadním výborem a panem Zdeňkem Kadidlem
vykonávajícím dohled, požádala radu města
o projednání usnesení, které bude obsahovat
soupis nutných oprav a změn v dokončovacích
pracích. Velký dík i podnikatelům z Pěkova a
Honů, kteří byli ve svých živnostech omezováni a mnohdy i na úkor svých příjmů.
Bez dlouhého rozepisování musím konstatovat, že jsme se s množstvím letošních
akcí vypořádávali s problémy, ale dobře. To,
co nás velmi trápí,   je přístup většiny firem,
které u nás pracují. Výjimky jsou a je to radost. Hasičárna dostává nový kabát a i vnitřní
úpravy jdou podle plánu.
Zvu Vás na poslední veřejné jednání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu
13. 12.

POSKYTNUTÉ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2017

V roce 2017 město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje dotaci v celkové částce 1 607 000,- Kč. Za finanční podporu poskytovateli děkujeme a věříme, že naše kroky povedou k úspěšnému rozvoji našeho kraje. Přehled podpořených projektů
je v přiložené tabulce. Zároveň Královéhradecký kraj podpořil i činnost Dobrovolného svazku
obcí Policka. Z obdržené dotace je část příspěvku použita na úhradu režijních nákladů spojených
s vedením agendy svazku, zbývající část je použita na zajištění administrativní činnosti. V roce
2017 byl svazek podpořen částkou 37 000,- Kč.

70. Polické divadelní hry

28 000,-

Rekonstrukce a přístavba ZUŠ

1 500 000,-

Tvořivé dílny v Muzeu papírových modelů

20 000,-

Rozšíření a zkvalitnění služeb a vybavení TIC Police nad Metují

39 000,-

Rozšíření řidičského oprávnění pro JPO II Police nad Metují

20 000,-

Měsíc nás dělí od konce roku.  Zanedlouho
vstoupíme do adventu, prožijeme Vánoce,
svátky klidu a spokojenosti. Každý se budeme otáčet, zamýšlet se nad uplynulým. Přeji
Vám, abyste se víc radovali z povedeného,
než smutnili z nezdarů. Především však byli
zdraví.  
Děkuju Vám za vše, co jsme spolu prožili v roce 2017. Do roku nastupujícího si
neskromně přeju, abychom vzájemným pochopením, podporou, zájmem a spoluprací
posunuli Polici a její obce dál. V hmotných
statcích i nezměřitelných hodnotách, které by
k našim životům měly patřit.
S úctou Ida Jenková

Polický občan Bohuslav Strauch

Bylo to milé, komorní setkání v obřadní
síni na polické radnici. Paní starostka, manželé Martin a Simona Strauchovi, matrikářka
Dagmar Hambálková, předsedkyně komise
pro obřady a slavnosti Zdeňka Šváblová, vedení polických skautů a pár hostů. A jak je v
Polici při podobných událostech tradicí, nechyběli muzikanti, tentokrát učitelé z místní
Základní umělecké školy Pavel Čapek a Eva
Dosoudilová.
Sešli jsme se zde v pátek 3. října odpoledne k udělení čestného občanství polickému
rodákovi Grizzlymu, jak na něj vzpomínají
skauti, Bóžovi, jak mu říkali nejbližší přátelé,
občanovi Bohuslavovi Strauchovi. Starostka
Ida Jenková vzpomněla Strauchovu osobnost
a okolnosti, pro které se rada města rozhodla
čestné občanství udělit.
Také další řečníci hovořili o obdivuhodném vztahu pana Straucha k rodnému městu.
V důsledku své vědecké kariéry nemohl v
našem městečku bydlet, avšak celý život sem
s celou rodinou dojížděl. Jeho syn přítomné
ujistil, že lásku k městu předal svým synům.
Nevynechal jedinou příležitost, aby mohl
„svoji“ Polici propagovat. Při každém setkání
dokázal věcně a srozumitelně předat něco ze
Polický měsíčník - prosinec 2017

Obdržená
dotace v Kč

Název projektu

Luboš Ježek, správa dotací

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

prosinec 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

02. - 03. 12. MUDr. Ladislav Růžička
603
Poliklinika Broumov
491
09. - 10. 12. MUDr. Daniel Blažek
ZS, Police nad Metují
16. – 17. 12. ZNL spol. s.r.o.
602
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
23. 12.
MUDr. Jan Kubec
491
ZS Police nad Metují
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603
24. 12.
Poliklinika Broumov
25. 12.
MUDr. Petr Houštěk
602
Poliklinika ZS Machov
26. 12.
MUDr. Jaromír Kopecký
602
17. listopadu 387, Police n. M.
30. 12.
DLK s.r.o.
491
MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí, Školní 196
31. 12.
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603
Poliklinika Broumov
MUDr. Daniel Blažek
491
01. 01. 2018 ZS Police nad Metují.

479 084
541 844
333 460

svých obdivuhodných znalostí a originálních
543 398
pohledů na dění i svět kolem. I když v šíři, kte479 132
rá byla někdy pro posluchače na hranici možností, ovšem vždy v přijatelné míře.
333 466
Podpisy do pamětní knihy a malým přípitkem obřad skončil. Podle slov všech účastní304 594
ků ceremoniálu si Bohuslav Strauch obdiv a
úctu všech Poličáků zaslouží. Pro svou vroucí
582 381
lásku a šíření krás Police, na které nikdy při
žádné příležitost nezapomněl, i za celoživotní
dílo na poli vědeckém.
479 132
Za zásluhy o rozvoj města i jako uznání za
to, že jeho firma zajišťuje nejvyšší zaměstna543 844
nost na Policku, bylo koncem minulého roku
uděleno čestné občanství i Josefu Haukovi.
Obdržela je také Marie Svatošová,
rodačka z Hlavňova, zakladatelka a
vůdčí osobnost hospicového hnutí
v Česku, a Miroslav Pichl. Posledně
na 6. veřejné zasedání
jmenovaný in memoriam za zachycení celé historie Police i okolí.
zastupitelstva města, které se
I v tomto milém gestu vidím důbude konat
kaz, že polická radnice na své občany myslí a váží si práce pro rozvoj a
věhlas Police nad Metují.
Jindřich Horkel

P O Z VÁ N K A

13. prosince
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
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Nové úložiště výkopové
zeminy na bývalé
skládce u Radešova

Poděkování občanům za investice

V současnosti dochází k dokončování několika – na poměry našeho města – velkých
infrastrukturních investic. Mám na mysli
především rekonstrukci průtahu komunikace
II/303 v Pěkově, rekonstrukci komunikace
v ulici Na Babí (včetně křižovatky na náměstí
Komenského), stavbu kanalizace v místní části Záměstí.
Všechny uvedené stavby si vyžádaly velké
nároky na součinnost a velkou míru trpělivosti ze strany obyvatel dotčených úseků, včetně
přilehlých místních částí, neboť do úseků, kde
probíhala stavební činnost, nebylo často možné zajíždět vozidly, pěší pohyb byl pak často
rovněž velmi ztížen, chodci se potýkali s výkopy, nerovnostmi, blátem, všichni obyvatelé
v úsecích staveb pak byli často vystaveni odstávkám dodávek elektřiny, plynu, pitné vody
(!), na řadu týdnů nebylo možné zprovoznit
veřejné osvětlení nebo vyvážení odpadů, nebylo možné zajistit veřejnou dopravu.
V tomto směru je třeba vyzvednout vstřícnost, s jakou se všichni, kterým byl na řadu
měsíců omezen nebo výrazně ztížen život,
se stavební činností popasovali, resp. smířili.
Samozřejmě, některé potíže jsme na základě

Při většině investičních akcí města vzniká přebytečná výkopová zemina. Ta byla
doposud ukládána do povolené terénní úpravy na jižním okraji lokality bývalé cihelny.
V současné době byla kapacita tohoto úložiště vyčerpána a prostor byl upraven do konečné podoby, dané projektovou dokumentací.
Z tohoto důvodu činí město kroky k povolení nového úložiště, a to v prostoru bývalé
skládky komunálního odpadu u Radešova.
Toto místo bylo vytipováno po konzultaci
se Správou CHKO Broumovsko, pro kterou
je přijatelnější mírné zvýšení nivelety stávajícího terénu skládky, než zavážení nějaké
údolnice či jiného přírodního terénu. Podle
stanoviska KÚ KHK (vzhledem k tomu, že
výkopová zeminy je podle zákona o odpadech odpadem), je potřebné požádat o zjišťovací řízení, zda daný záměr podléhá procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb.). Podání žádosti o zjišťovací řízení s patřičnou přílohou
na KÚ KHK a následné zajištění povolení
provozu úložiště, zadalo město autorizované
osobě z Hradce Králové, která zároveň vypracuje i provozní řád. Poté město požádá MěÚ Náchod o vynětí daného
prostoru ze zemědělského půdního fondu a povolení terénní úpravy. Podle
projektové dokumentace by velká část náhorní plošiny zrekultivované bývalé skládky (na pozemcích ve vlastnictví města) měla být tímto záměrem
ve třech etapách upravena, s celkovým zvýšením nivelety terénu o cca 5m.
Pokud vše dobře dopadne, bude mít město pro své investiční akce, na řadu
let dopředu, zajištěné místo pro ukládání přebytečné výkopové zeminy.
Jan Troutnar, MěÚ

Letošní vánoční strom
na polickém náměstí

První prosincovou nedělí
vstoupíme do
letošní
doby
adventní, a co
nevidět tu bude
vánoční
čas.
Znamením tohoto času jsou
mimo jiné i rozsvícené vánoční stromy, které již
tradičně od počátku adventu září
na českých návsích a náměstích.
Letos opět krášlí polické náměstí
u nás nejčastěji užívaný jehličnatý
strom smrk pichlavý. Tento druh
má sice více pichlavé jehličí než
druhy jiné, zato je velmi vzhledný. Pochází z hor jihozápadní části
Severní Ameriky, kde byl r. 1862
objeven anglickým rodákem Ch.
Ch. Parrym, lékařem, botanikem a
horolezcem. O rok později se jeho
semena dostala do Evropy, kde se
zvláště ve městech velmi rozšířil jako parkový strom, pro svůj
vzhled a odolnost vůči znečištěnému ovzduší. Může se dožít stáří
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až 600 let a kmen může dosáhnout
průměru až 120 cm.
Tento letošní vánoční smrk
rostl v severovýchodní části
Bezděkových sadů, kde byl odříznut z důvodů provozní nebezpečnosti poté, co se jiný smrk v jeho
sousedství vyvrátil při nedávné
vichřici a tento se mírně nahnul.
Jeho stáří je cca 50 let a byl zde
vysazen někdy v letech 1965-70,
v jedné z výsadbových vln po změně
z Bezděkových sadů na Bezděkův
„anglický park“.   Pokácení, transport na náměstí a ozdobení opět
zajistily polické technické služby,
ve spolupráci s firmou Autojeřáby
Řehák, Police n. M.
Nezbývá než popřát touto cestou všem polickým občanům i příležitostným poutníkům, aby tento
letošní vánoční strom, společně
s betlémem pod jeho korunou, pomohl zklidnit shon adventního času
a navodit pokojnou a požehnanou
atmosféru času vánočního.  Klidný
čas adventní a krásné Vánoce přeje  
Ing. Jan Troutnar, MěÚ

podnětů občanů museli řešit, a všichni, kdo se
na nás obrátili, vědí, že jsme drtivou většinu
problému vyřešili. Samozřejmě, vyskytly se i
potíže, které vyřešit nešlo, nebo je nešlo vyřešit lépe. Naše pravomoci a možnosti nejsou
neomezené, a tak je třeba ocenit i to, s jakou
byly tyto dílčí neúspěchy přijaty.
Na závěr ještě jednou DĚKUJI VŠEM
OBYVATELŮM PĚKOVA A HONŮ, VŠEM
OBYVATELŮM ZÁMĚSTÍ A VŠEM
OBYVATELŮM S TRVALÝM BYDLIŠTĚM
V ULICI NA BABÍ za to, že jste to vydrželi,
za to, že jste často pomohli, a také za to, že jste
byli neskutečně trpěliví. Doufám, že všechny
potíže, které jste museli zvládnout budou nyní
vykoupeny kvalitou staveb, které byly s Vaším
přispěním v letošním roce dostavěny.
Poděkování samozřejmě patří i všem
ostatním obyvatelům města a regionu Policka,
neboť uvedené stavby zasáhly do běžného života města, každý musel trochu měnit své dopravní návyky, nebo najet více kilometrů po
objížďkách, či strpět zvýšení provozu ve své
jinak klidné ulici.
Ještě jednou a na závěr DĚKUJEME!
Jiří Škop, místostarosta

Pravidelná kontrola vody
z Julinky

Je tu opět čas, kdy RNDr. Koroš z Hydrogeologické společnosti Praha předal městu výsledky podzimního kontrolního kola
kvality vody z vrtu Jůlinka na polickém náměstí. Město zajišťuje
provedení této kontroly pravidelně dvakrát ročně, a to na jaře celkovým rozborem a na podzim rozborem zkráceným. Vzorky vody
pro podzimní kontrolu byly odebrány koncem října, přetok z vrtu
dosahoval vydatnosti 0,5 l/s. Rozbor odebraných vzorků následně
provedla akreditovaná Ekologická laboratoř PEAL s.r.o., 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 je středně mineralizovaná a po všech stránkách
(chemické i bakteriologické) vyhovuje limitům pro pitnou vodu
bez úpravy. Vzhledem k mírně vyššímu obsahu dusičnanů (40
mg/l) není tato voda vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců (limit pro přípravu kojenecké stravy je 15 mg/l). Protokol o
zkoušce č. 16892/2017 je k dispozici na radnici, na odboru IMŽP.
Další kontrola bude provedena na jaře 2018.  

Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního
kontrolního kola:
skutečnost

limit

reakce vody

pH

7,4

6,5 – 9,5  

železo

mg/l

< 0,05

max. 0,20

mangan

mg/l

< 0,02

max. 0,05

dusičnany

mg/l

40

max. 50

ukazatel

jednotka

dusitany

mg/l

< 0,01

max. 0,50

amonné ionty

mg/l

< 0,05

max 0,50

TOC (celk. org. uhlík)

mg/l

< 0,50

max. 5

konduktivita

mS/m

51,9

max. 125

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

max. 0

koliform. bakterie

KTJ/100 ml

0

max. 0

Ing. Jan Troutnar, MěÚ
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Předběžný výhled do investic 2018

Končící stavební (investiční) rok byl
z hlediska objemu investic realizovaných
(nebo alespoň zahájených) na území města
a jeho místních částí rokem rekordním, jaký
se hned tak nebude opakovat. Nicméně díky
dobrým výsledkům ekonomiky státu, a díky
potenciálu očekávaných dotací, lze předpokládat, že i další rok bude rovněž rokem dobrým
(a tedy náročným).
Vedle staveb, které je třeba dokončit –
rekonstrukce Hlavňovského rybníku (dotace
MZe), rekonstrukce ZUŠ (dotace IROP), rekonstrukce hasičské zbrojnice (dotace IROP),
předpokládáme realizaci rekonstrukce odborných učeben ZŠ, včetně zajištění bezbariérového přístupu a úpravy prostranství před
školou (dotace IROP), úpravu komunikace
ulic Nádražní a 17. listopadu za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu (dotace
MAS). Předpokládáme dokončení infrastruktury v ulici Brandejsova, a další pokračování
v rekonstrukcích staveb místních komunikací

a chodníků v místní části Záměstí (malý Rynk,
V Rokli, Ke Strážnici), přičemž v širším výhledu jsou i opravy komunikací v ulicích
U Damiánky, Tomkova, ke Žděřině a ulici
Horní (zde ovšem předesílám, že rozpočtové
prostředky jsou omezené, a že se patrně nedostane na všechny). Rovněž je pak počítáno
s investicemi do dokončení úprav vjezdů a
chodníků v Pěkově. Zdůrazňuji, že se skutečně jedná v této chvíli jen o jakýsi základní
náhled na největší investiční záměry, o kterých uvažujeme pro rok 2018, přičemž u akcí,
které budeme hradit z vlastního rozpočtu bez
šance na získání dotace, bude o definitivním
zařazení do seznamu investic rozhodováno
jak na platformě rady města, tak především na
městském zastupitelstvu, které má stran investic při schvalování rozpočtu města konečné a
rozhodující slovo.
Vedle akcí města bude pokračovat i rekonstrukce některých úseků komunikace II/303,

Podzimní dění v Hlavňově

jejich investorem bude Královéhradecký kraj.
Pro dopravní komplikace ve městě a jeho okolí
je třeba zmínit dlouho vyhlíženou rekonstrukci úseku z Police do Pěkova, zejména opravu
průjezdního úseku II/303 v Bukovici a opravu úseku II/303 mezi Pěkovem a Bukovicí.
Úseky „Bukovice“ a „Pěkov – Bukovice“
budou prováděny za částečné uzavírky a doprava v opravovaných úsecích bude řízena
semafory. Podle posledních informací by pak
úsek „Pěkov – Bukovice“ měl být realizován
až v roce 2019, aby se předešlo situacím, kdy
kolona čekající na zelenou v úseku „Pěkov
– Bukovice“ ve směru na Broumov nestála
až v úseku uzavírky „Bukovice“. V otázce
rekonstrukce úseků II/303 budeme moci říct
konečné slovo o způsobu a termínech provádění až po dokončení výběrového řízení na
zhotovitele stavby, které bude v příštích dnech
vyhlášeno.
Jiří Škop, místostarosta

Na začátku září byla dokončena rekonstrukce spodní části klubovny, na níž se velkou
měrou podílely technické služby, elektroinstalaci provedl pan Bohumír Toman a na stěhování a úklidu se v neposlední řadě podíleli občané
Hlavňova. Klubovna je vybavena kuchyňskou
linkou s dřezem, akumulačním ohřívačem
vody za účelem snadnější a efektivnější manipulace při přípravě občerstvení během akcí a
soutěží v obci. Hned za několik dní jsme uspořádali s osadním výborem stěhování do nově
zrekonstruované klubovny. Den předtím jsme
přivezli kuchyňské vybavení, které nám bezúplatně poskytly TS.

místě se umístili místní hasiči s výborným časem 71 s.
Na začátku měsíce října jsme se podíleli
na zajištění občerstvení pro zhruba 720 účastníků orientačního běhu, který pořádal oddíl
orientačního běhu Start Náchod. Na zajištění
občerstvení a zázemí této z organizačního pohledu obtížné akce se podílely spolky TJ Sokol
Hlavňov, SDH Hlavňov a Hlavňovské ženy.
V počtu zhruba 20 dobrovolníků jsme připravili 150 porcí česnečky, 130 porcí guláše, 200
klobás a mnoho dalšího. Naše drahé polovičky
upekly několik forem buchet a koláčů, o které
byl opravdu obrovský zájem. Po deštivém ránu

dobrovolníků jsme stromy rozřezali a pomocí
lana stáhli mimo vozovku, tím jsme umožnili průjezd (záchranným složkám) v případě
nenadálé situace. Řádění vichru pokračovalo
i v odpoledních hodinách, kdy došlo k polomu dřevin ve Drahách a u farmy. Obec tímto
byla na okamžik kompletně nedostupná, to už
ale na odstraňování polomu pracovala z obou
stran výjezdová jednotka hasičů z Police nad
Metují, která dále pokračovala na Hvězdu, kde
mezitím popadaly přes vozovku další vzrostlé
smrky a bránily tím průjezdu na Hvězdu.
Koncem října také začala oprava dvou propustků v obci, součástí prací bylo kompletní

Týden na to se na místním hřišti
v Hlavňově konal další z pivních triatlonů pořádaných SSK Pedro Police nad Metují, letos
již ročník dvacátý.
V týdnu od 25.9. jsme finišovali se závěrečnými úpravami v místní klubovně tak, aby
byla plnohodnotně připravena pro blížící se
soutěže.
V sobotu 30.9. uspořádal SDH Hlavňov
další z tradičních soutěží o putovní pohár, již
20. ročník Imitace zásahu při požáru. Soutěž
se konala již tradičně na fotbalovém hřišti a
zúčastnilo se jí celkem 8 mužstev. Na prvním

se na nás přece jen usmálo sluníčko a mohli
jsme vydařenou akci s úspěšným bilancováním
ukončit.
Na konci měsíce 28. 10. 2017 se konala již
tradiční Drakiáda pod vedením Hlavňovských
žen. Spolu s dětmi jsme se poté přesunuli do
nedaleké klubovny na teplý čaj.
V neděli 29.října foukal po celé republice
velmi silný vítr a ani naší obci se řádění počasí
nevyhnulo. Hned ráno jsme dostali informaci o
spadlých stromech na Hvězdě, které zasáhly i
telekomunikační vedení a kompletně ho stáhly
cca 1,5 m nad úroveň vozovky. Ve skupině 4

odfrézování asfaltové vrstvy na vozovce (pouze u propustku v horní části obce), rozebrání
podloží pod vozovkou a výměny stávajících
trub. Truby v obou případech byly uloženy do
betonového lože tak, aby vydržely dané zatížení zejména od nákladních automomobilů. U
dolního propustku byly stávající betonové panely vyměněny za panely nové a ústí trub bylo
obloženo kamenem z pískovce tak, aby vše zapadalo do koloritu obce.
Tímto patří poděkování všem, kteří se na
výše uvedených aktivitách velkou měrou podíleli.                        Martin Vaniš OV Hlavňov
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Přání místostarosty

Za několik málo dní, neřku-li za pár hodin, začne období adventu. V neděli na našem náměstí tradičně přivítáme
Mikuláše s andělem a čerty, a (rovněž) společně tradičně rozsvítíme vánoční strom. A potom to začne… I přes všechna doporučení stran rozvahy a klidu při přípravě vánočních svátků
budeme vržení do shonu, kdy se v zaměstnání budeme snažit
dokončit důležité úkoly, kdy budeme chtít vyhovět všem různým pozváním na vánoční (či bilanční) posezení, a kdy doma
budeme usilovat o to, aby bylo vše perfektně zařízené a připravené – tak říkajíc, jako ze žurnálu. Sám vím, že nejde zařídit
jinak, respektive ne každý ve všech zmíněných oblastech si
věci může zařídit jinak. Proto Vám přeju, abyste celé adventní
období prožili bez větších problémů, a mohli si tak prožít několik klidných dní vánočních svátků! Dovolte mi, abych Vám
srdečně popřál ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ!

Jiří Škop

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZE ZASEDÁNÍ č. 5 /2017

ze dne 1. 11. 2017

Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje dodatek smlouvy
o úvěru č. 0439054419/LCD uzavřené mezi městem a Českou spořitelnou,
a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, který prodlužuje období čerpání úvěru
z 30. 1. 2018 na 30. 7. 2018.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu
města č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 27 - 36. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 2.205.263 Kč, výdajů o 1.122.733 Kč
a snížení financování (položka 8113) ve výši 1.082.530 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře 122 m2 manželům E.
Ž., nar. dne xx.xx.xxxx a P. Ž. nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, 549 54
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena na 50,- Kč/m2. Celková kupní
cena činí 6.100,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s vypracováním
geometrického plánu a s převodem pozemku v katastru nemovitostí.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

MAS Stolové hory rozšiřuje nabídku podpory vašich projektů

Místní
akční
skupina
Stolové
hory, která si klade
za cíl zlepšit kvalitu
života obyvatel na
venkově, mimo jiné i prostřednictvím získávání a rozdělování dotačních prostředků, vyhlásila nové výzvy na předkládání projektových
žádostí. Pokud máte v šuplíku projekt zaměřený na zvýšení lokální zaměstnanosti, tak neváhejte s podáním projektové žádosti v rámci
vyhlášené výzvy s názvem Zaměstnanost I.
Finanční příspěvek můžete získat např. na
aktivity vedoucí k nalezení či zprostředkování
zaměstnání a jeho udržení, na rozvoj základních kompetencí pro lepší uplatnění se na trhu
práce (vč. rekvalifikace), na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob
pro volbu povolání, na vytváření nových pracovních míst, na podporu umísťování na uvolněná pracovní místa, na podporu spolupráce

Shrnutí dotačních výzev:
ZAMĚSTNANOST - I.

Žadatelé - obce a jejich organizace, DSO,
organizace zřizované kraji, příspěvkové
organizace, nestátní neziskové organizace,
obchodní společnosti a družstva, OSVČ,
poradenské a vzdělávací instituce, profesní a
podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy
a školská zařízení. Minimální možná výše
rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální
1 805 333 Kč. Neziskové subjekty, školy a
školská zařízení obdrží 100 % způsobilých
výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO
spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy,
družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů
projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat
od 16. 11. 2017 od 4.00 hodin pouze
prostřednictvím elektronického formuláře IS
KP14+ a bude ukončen 16. 1. 2018 ve 12.00
hodin. Seminář pro žadatele proběhne dne
7. 12. 2017 od 10 hodin v kanceláři MAS, 2.
patro, Náměstí 102, Velké Poříčí.

BEZPEČNOST DOPRAVY

Žadatelé - obce, dobrovolné svazky
obcí, Královéhradecký kraj a jimi zřizované
organizace.
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lokálních partnerů na trhu práce či na podporu
flexibilních forem zaměstnání. V rámci těchto aktivit může být podporováno i jazykové
vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, měkké dovednosti (např. komunikační
dovednosti apod.), čtenářská a numerická gramotnost apod. – tyto aktivity jsou ale pouze
doprovodné a musí vést přímo k uplatnění
osob z cílových skupin na trhu práce. Dané
aktivity je možné doplnit i o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství,
poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity
jsou vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či
opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací
hendikepů na trhu práce.
Žadateli mohou být například obce a jejich
organizace, DSO, příspěvkové a neziskové
organizace, obchodní společnosti a družstva,
OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce,
školy a školská zařízení. Celková alokace pro

Výše podpory činí 95 % (míra
spolufinancování žadatelem je 5 %).
Příjem žádostí o podporu bude probíhat od
24. 11. 2017 od 12 hodin pouze prostřednictvím
elektronického formuláře IS KP14+ a bude
ukončen 28. 2. 2018 v 15 hodin.

OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍHO A
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Podporována
bude
revitalizace
a
zatraktivnění národních kulturních památek
- státní zámek Náchod, pevnostní systém
Dobrošov a kostel sv. Prokopa v Bezděkově
nad Metují. Žadateli mohou být vlastníci
památek nebo subjekty s právem hospodaření
(dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě
fyzických osob nepodnikajících. Výše podpory
činí 95 % (míra spolufinancování žadatelem je
5 %).
Příjem žádostí o podporu bude probíhat od
31. 10. 2017 od 12 hodin pouze prostřednictvím
elektronického formuláře IS KP14+ a bude
ukončen 11. 1. 2018 v 15 hodin.

Veškeré informace a konzultace k daným
výzvám poskytne Pavel Rejchrt,
rejchrt.masstolovehory@gmail.com.
www.mas-stolovehory.cz

tuto výzvu činí 5 416 000 Kč. Minimální výše
rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální
1 805 333 Kč. Výše podpory závisí na typu
žadatele a může být až 100 %. Projekty mohou trvat až 36 měsíců. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 16. 1. 2018 ve 12.00 hod.
Seminář pro žadatele proběhne dne 7. 12. 2017
od 10 hod v kanceláři MAS, 2. patro, Náměstí
102, Velké Poříčí. Konzultace k dané výzvě
poskytne Pavel Pinkava (pinkava.masstolovehory@gmail.com).
Dále byla v rámci IROP vyhlášena výzva zaměřená na Ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, která napomůže
řešit dopady dlouhodobého podfinancování
péče o klíčové památky v území MAS. Jedná
se o památky zapsané v indikativním seznamu národních kulturních památek, jimiž
jsou státní zámek Náchod, pevnostní systém
Dobrošov a kostel sv. Prokopa v Bezděkově
nad Metují, pro které je vyčleněno dohromady přes 5 milionů korun. Na konci listopadu jsme vyhlásili prozatím poslední výzvu
s názvem Bezpečnost dopravy. Obce, DSO a
Královéhradecký kraj mohou získat finanční příspěvek na rekonstrukci, modernizaci
či výstavbu komunikací pro pěší (chodníky,
lávky, stezky) včetně realizace prvků zvyšujících bezpečnost dopravy. Projektové žádosti je možné konzultovat s Pavlem Rejchrtem
(rejchrt.masstolovehory@gmail.com) a bude
možné je podávat do 28. 2. 2018.
Na začátku nového roku také plánujeme
přijímat projektové žádosti v oblasti Programu
rozvoje venkova. V případě, že zvažujete realizovat projekt zaměřený například na zakládání
a rozvoj nezemědělských činností, investic do
zemědělských podniků, lesnické infrastruktury nebo investic do lesnických technologií
a zpracování dřeva, obraťte se se žádostí o
konzultaci na Mirku Soldánovou (soldanova.
masstolovehory@gmail.com).
Pevně věříme, že vaše projekty podpoří
rozvoj regionu. Pro kontakty a bližší informace sledujte webové stránky www.mas-stolovehory.cz nebo náš facebookový profil MAS
Stolové hory.
Mirka Soldánová
Polický měsíčník - prosinec 2017

Usnesení rady města ze zasedání č. 19 a 20/2017 ze dne 23. 10. a 6.11. 2017
Rada města Police nad Metují:

I. projednala opakovanou žádost společnosti
COLAS a. s. o souhlas města s prodloužením
úplné uzavírky komunikace II/303 přes Pěkov
z důvodu zpoždění probíhající rekonstrukce;
II. souhlasí s úplnou uzavírkou komunikace
II/303 Pěkov do 12. 11. 2017 zejména z důvodu
zkrácení doby výstavby rekonstrukce posledního úseku komunikace oproti době potřebné pro
dokončení při částečné uzavírce s kyvadlovým
provozem;
III. pověřuje starostku vyjádřením písemného
souhlasu.
I. projednala návrh ředitele ZŠaMŠ na posílení
fondu investic k dofinancování nově instalovaného kamerového a vstupního systému.
II. schvaluje převod částky 30.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic ZŠ a MŠ Police nad
Metují.
I. projednala pronájem městského bytu č. 10 v
ulici Na Babí 115 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 10 v
ulici Na Babí 115 v Polici nad Metují panu J. H.
na dobu určitou 3 měsíce.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.   
I. revokuje usnesení RM č. 11/18/2017 ze dne 9.
10. 2017 ve věci pronájmu městského bytu č. 6
v ulici 17. listopadu 313 panu M. K.
I. projednala předloženou zprávu o místním poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
II. doporučuje ZM:
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/2011 o
místním poplatku z ubytovací kapacity,
schválení obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
I. projednala a bere na vědomí předložené hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 9. 2017.
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují za 3. čtvrtletí
roku 2017. 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.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku
2017. Rozborem hospodaření města byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny města Police nad Metují za
3. čtvrtletí roku 2017. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala žádost příspěvkové organizace
Knihovna města Police nad Metují o změnu závazného ukazatele - limitu mzdových prostředků a o navýšení mzdových prostředků k pokrytí
nárůstu platových tarifů daných nařízením vlády
č. 340/2017, kterým se mění nařízení vlády č.
564/2006 Sb.
II. schvaluje úpravu závazného ukazatele - limitu mzdových prostředků Knihovně města Police
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nad Metují na 1.664.300,- Kč.  
III. doporučuje ZM zvýšit příspěvek Knihovně
města Police nad Metují na částku 2 197 300 Kč.
IV. ukládá ved. FSO připravit pro nejbližší
jednání ZM návrh na odpovídající rozpočtovou
změnu.  
I. projednala změnu rozpočtu č. 6   - položky
rozpočtového opatření č. 27-35;
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 2735. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 2.205.263 Kč, výdajů o 1.122.733
Kč a snížení financování (položka 8113) ve výši
1.082.530 Kč.
I. projednala předložený dodatek smlouvy o
úvěru č. 0439054419/LCD
II. doporučuje ZM ke schválení dodatek smlouvy o úvěru č. 0439054419/LCD uzavřené mezi
městem a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, který prodlužuje období čerpání úvěru z 30. 1. 2018 na 30. 7. 2018.
I. projednala předložený návrh směrnice o řízení příspěvkových organizací;
II. schvaluje organizační směrnici rady města
číslo 03/2017 o řízení příspěvkových organizací s účinností od 1. 11. 2017 s tím, že bude zachována čtvrtletní kontrola plnění rozpočtu ve
zjednodušeném třídění.
I. bere na vědomí informaci společnosti
Komerční banka a.s. (dále jen „KB“) o odstoupení KB od záměru rekonstrukce prostor banky
v budově čp. 99, v ul. Kostelní, V Polici nad
Metují, včetně ustoupení od výměny značení na
fasádě budovy a opravy fasády uličního průčelí;
II. souhlasí s provedením drobných úprav spočívajících ve výměně koberců, výmalbě a interiérových úpravách, souhlasí s výměnou bankomatu a souhlasí s instalací zákrytové stříšky
nad bankomatem (s podmínkou souhlasu orgánu
ochrany památek);
III. pověřuje Ing. Jana Troutnara, vedoucího odboru IMŽP, sepsáním odpovědi.
I.
projednala
žádost
Správy
silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem
Kutnohorská 59, Hradec Králové, PSČ 500 04,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
ve věci bezúplatného převodu části pozemku par.
č. 7/19 v katastrálním území Pěkov z majetku
města;
II. schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 7/19 v katastrálním území
Pěkov o přibližné výměře cca 37 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala žádost Ing. P. S. o prodej pozemků
p.č. 1079/26 a 1259 a části pozemku p.č. 3/1 v
k.ú. Police nad Metují.
II. schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
1079/26 a 1259 a části pozemku p.č. 3/1 v k.ú.
Police nad Metují o celkové výměře cca 800 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala žádost manželů J. a Z. Z. o prodej
části pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
17 m2 Z. Z., nar. dne xx.xx.xxxx a J. Z., nar. dne
xx.xx.xxxx, oba bytem xxxxx, 549 54 Police nad
Metují.
Kupní cena je stanovena na 70,- Kč/m2, celková

kupní cena činí 1.190,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
I. projednala žádost manželů E. a P. Ž. o prodej části pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Police nad
Metují.
II. doporučuje ZM ke schválení prodej části
pozemku p.č. 300/1 v k.ú. Police nad Metují o
výměře 122 m2 manželům E. Ž., nar. dne xx.xx.
xxxx a P. Ž. nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem
xxxxx, 549 54 Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 50,- Kč/m2. Celková
kupní cena činí 6.100,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
I. projednala žádost pana J. M., bytem xxxx,
Polici nad Metují, o výpůjčku části pozemku p.č.
1138 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č.
1138 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře cca
15m2 s tím že do vypůjčeného pozemku nebude
stavebně zasahováno.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala a schvaluje vícepráce na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavba RD
Brandejsova, Police nad Metují - dopravní a
technická infrastruktura“
II. pověřuje starostku podpisem dodatku ke
smlouvě.  
I. projednala návrh dodatků smluv uzavřených
společností TS Police nad Metují, s.r.o. s městem
Police nad Metují, jejichž obsahem je zvýšení
hodinové sazby za práce prováděné pracovníky
této společnosti pro město.
II. schvaluje:
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ve věci zajištění
správy a údržby města
Dodatek č. 2 příkazní smlouvy ve věci obstarání
správy nemovitostí
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem uvedených dodatků.
I. projednala návrh čtvrtletní prémie jednatele
společnosti Technické služby Police nad Metují,
s.r.o.;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele prémii za III. čtvrtletí roku 2017
ve výši 90 % 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. bere na vědomí zprávu jednatele TS Police
nad Metují Ing. P. Kalibána o tom, že společnost
VEBA a.s. neplní své finanční závazky vyplývající z platné smlouvy o vypouštění odpadních
vod a předložila návrh na uzavření splátkového
kalendáře.
II. ukládá jednateli TS Police nad Metují, s.r.o.
trvat na plnění finančních závazků v souladu
s platnou smlouvou a nepřistupovat na nabídku
postupné úhrady formou splátkového kalendáře.
. projednala návrh smlouvy o spolupráci předložený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s. zastupující Královéhradecký kraj týkající se společného postupu zadavatelů a úpravy
vzájemných práv a povinností smluvních stran
při zadávání veřejné zakázky na stavební práce
„II/303 Police nad Metují, ul. Ostašská“.
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II. schvaluje výše uvedenou smlouvu o
spolupráci.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem této smlouvy.
I. projednala závěry provedeného procesně personálního auditu městského úřadu;
II. ukládá tajemníkovi městského úřadu:
aktualizovat náplně činnosti pracovníků, včetně
provedení detailní analýzy všech vykonávaných
činností jednotlivých pracovníků a stanovení vedení výkazů práce u těch pracovníků, kde je to
účelné - do 31. 12. 2017;
stanovit systém hodnocení a odměňování pracovníků, jako součást motivačního a hodnotícího
systému úřadu, včetně vedení pravidelných pohovorů; - do 31. 3. 2017;
aplikovat při výběrových řízení zhodnocení
osobnosti uchazeče (min. zapojením Belbinova
testu týmových rolí, a podobných technik);
zavést procesní řízení zásadních procesů, včetně
identifikace těchto procesů (rozpočtový proces,
investiční proces, apod.), včetně jejich průběžného vyhodnocování a aktualizací - do 31. 12. 2018;
zajistit úpravu vzdělávání pracovníků úřadu nejen
s ohledem na jejich odbornost, ale i s ohledem
na kompetence (vzdělání v oblasti projektového
řízení, vedení lidí, time managementu), včetně
prezentace aktualizovaných plánů vzdělávání –
v pravidelných intervalech;
zavést a v praxi aplikovat principy projektového
řízení v případě činnosti klíčových pracovníků do konce roku 2018;
zavedení pružné pracovní doby v CKVS Pellyho
domy a MPM;
předložit RM návrh jednotného grafického stylu
materiálů města a městského úřadu jak pro písemný, tak pro elektronický kontakt - hlavičky a
patičky materiálů, nové logo, řez písma, apod.)
- do 31. 10. 2017;
vyřešit otázku pozice vedoucího odboru IMŽP.
III. ukládá místostarostovi:
předložit návrh vize (strategie) úřadu (definice
pojmu „otevřený - vstřícný úřad“);
předložit návrh morálního (etického) kodexu pracovníků města.
IV. ukládá starostce
předložit návrh koncepce kultury ve městě na
další období;
V. ukládá vedoucí OS CKVS Pellyho domy Janě
Rutarové:
zajistit evidenci podpory poskytované spolkům
při pořádání kulturních či společenských akcí,
včetně vedení evidence nákladů;
podávání průběžných zpráv o činnosti organizační složky – týdně.
VI. ukládá vedoucí sociálního odboru Iloně
Kejdanové:
a) přeložit návrh koncepce dalšího rozvoje a provozování sociálních služeb ve městě.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v Polici nad Metují - SO 02
Autobusové nádraží“ a parametry výběrového řízení na dodavatele této zakázky.
II. schvaluje rozsah zadání a následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují - SO
02 Autobusové nádraží“:
kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%
obeslané firmy: STRABAG a. s. - Hradec
Králové; COLAS CZ a. s. - Hradec Králové;
BEZEDOS s.r.o. - Hronov; Svoboda a.s Meziměstí; EUROVIA CS a.s. Hradec Králové
výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
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Ing. Pavel Scholz - investiční technik; Vít Hynek,
DiS - investiční technik; Mgr. Luboš Ježek - referent správy dotací; Michal Mucha - TS Police
n. M. s.r.o.,
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník; Ing.
Pavel Kalibán - ředitel TS Police n. Met. s.r.o.;
Petr Jenka - TS Police n. M. s.r.o.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů
a hodnocení nabídek podle schválených kritérií.  
I. projednala žádost o poskytnutí dotace
Společenství vlastníků pro dům K Sídlišti 288.
II. schvaluje poskytnutí dotace Společenství
vlastníků pro dům K Sídlišti 288, IČ 27547647
ve výši 32 000,- Kč.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy.
I. projednala pronájem městského bytu č. 3 v
ulici 17. listopadu 313 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 3 v ulici 17. listopadu 313 v Polici nad Metují  paní I.
B., nar. xx.xx.xxxx,  na dobu určitou, 3 měsíce
III. pověřuje Technické služby Police nad Metují
s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu.   
I. projednala předložené informace ve věci dlužníka firmy LUAPA s.r.o.
II. nebude podávat návrh na nařízení exekuce
pro pravomocně přiznanou pohledávku v částce
13.202,90 Kč za firmou LUAPA s.r.o. z důvodu
velmi nízké pravděpodobnosti vymožení této
pohledávky.
III. ukládá vedoucí FSO sdělit toto stanovisko
právní zástupkyni JUDr. Sedláčkové.
I. projednala žádost společnosti Manmat s.r.o. o
výpůjčku části pozemku p.č. 1123  v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1123
v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře cca 90
m2 společnosti Manmat s.r.o., K Drůbežárně 220,
549 54 Police nad Metují, a to za údržbu předmětu výpůjčky, v termínu od 1. 12. 2017 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice - 2.
etapa“ a parametry výběrového řízení na dodavatele této zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice - 2.
etapa“
kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%
obeslané firmy: MgA. L. Truněčková - Česká
Čermná; Josef Šraibr - Jaroměř; Pavla Szabová Náchod; Bc. Renata Tauchmanová - Nová Paka;
Daniel Bartoš DiS. - Svitavy; Petr Tomáš - Nové
Město nad Metují
výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Pavel Scholz - investiční technik, Mgr.
Luboš Ježek - správa dotací MěÚ
náhradníci: Vítek Hynek, DiS - investiční technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP,
Ing. Pavel Pohner - tajemník
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů
a hodnocení nabídek.
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad
Metují přijala sponzorský dar od WIKOV MGI
a.s. ve výši 12 000 Kč na podporu pěveckých
sborů školy.
I. projednala žádost společnosti Moneta Money
Bank a.s. o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově čp. 97, Masarykovo náměstí, Police nad Metují, ze dne 1. 10. 1998.

II. souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou za těchto podmínek:
nájem bude ukončen nejpozději ke dni 30. 4.
2018
nájemce uhradí pronajímateli odchodné ve výši
2 ročních nájmů
ke dni ukončení nájmu bude z objektu demontován bankomat.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy.
I. projednala vícepráce na realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují“,
II. schvaluje vícepráce na realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují“ v celkové maximální
finanční výši 268.111,- Kč + DPH. (v konferenční místnosti použít levnější minerální podhled
Antaris).
III. pověřuje starostku podpisem dodatku ke
smlouvě o dílo.  
I. projednala a bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za 3. čtvrtletí
roku 2017. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
I. projednala v souladu s organizační směrnicí
2/2014 návrh na odměny ředitelů PO zřizovaných
městem Police nad Metují za rok 2017
II. schvaluje poskytnutí odměny:
řediteli ZŠaMŠ Mgr. K. Nývltovi ve výši 84 %
rozpočtovaného základu sníženého o výši zákonného pojištění odváděného zaměstnavatelem a
přídělu do FKSP
řediteli ZUŠ L. Bořkovi ve výši 90 % základu
sníženého o výši zákonného pojištění odváděného zaměstnavatelem a přídělu do FKSP
ředitelce knihovny V. Plachtové ve výši 84 %
základu sníženého o výši zákonného pojištění
odváděného zaměstnavatelem a přídělu do FKSP
ředitelce MŠ D. Balákové ve výši 84 % základu
sníženého o výši zákonného pojištění odváděného zaměstnavatelem a přídělu do FKSP
III. pověřuje:
tajemníka Ing. Pohnera zaslat písemné oznámení
ředitelům PO o výši poskytnuté odměny;
vedoucí FSO Ing. Ištokovou převést finanční
prostředky ve stanovené výši, včetně zákonného
pojištění odváděného zaměstnavatelem a přídělu
do FKSP, na účty jednotlivých PO.
I. projednala žádost paní E. K. a pana M. K. o
prodej části pozemku p.č. 1089/2 v k.ú. Pěkov.
II. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1089/2 v k.ú. Pěkov o výměře 1273 m2
takto:
část pozemku ve velikosti nově odděleného pozemku p.č. 1089/10 o výměře 441m2 prodat paní
E. K., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54  
Police nad Metují,
část pozemku ve velikosti nově odděleného pozemku p.č. 1089/2 o výměře 832 m2 prodat panu
M. K., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54  
Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 30,- Kč/m2 + DPH
s ohledem na to, že se jedná o částečně podmáčenou údolnici s místní vodotečí, jejíž koryto je
potřebné pravidelně udržovat. Na pozemku nelze
realizovat žádnou trvalou stavbu a nacházejí se
zde dva betonové sloupy s el. vedením a místním
rozhlasem.
Kupující také uhradí náklady spojené s vypravováním geometrického plánu a převodem pozemků v katastru nemovitostí.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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V letních a podzimních měsících
proběhla u místní kaple oprava schodů, došlo k ošetření a čištění kamenné zdi okolo a dále k údržbě a nátěru
zvoničky. Za to vše patří velký dík p.
Marku Čápovi.
Roku 1967 byla i v Pěkově založena pobočka Českého svazu žen (předtím existoval výbor žen při MNV).
Spolek se udržel až do dnešních dnů,
nyní pod názvem „Pěkovské ženy“.
Za celou dobu se vystřídalo několik
předsedkyň, v současné době se jedná
o čtyřčlenný výkonný výbor. Ženy tradičně
organizují ples, výlety pro děti, spolupořádají pálení čarodějnic, srazy rodáků... Letošní
oslava 50. výročí založení svazu v Pěkově

proběhla v sobotu 28. října 2017 za účasti
kouzelníka p. Miloše Malého a režiséra a spisovatele p. Tomáše Magnuska.
Šárka Pokorná

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

Nakládání s komunálními odpady v Polici nad Metují v roce 2018
 PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY odkládají se společně do žlutých popelnic
a kontejnerů na veřejných sběrných
stanovištích, svážet se budou každý týden
ve středu
 PAPÍR - odkládá se do modrých
popelnic a kontejnerů na veřejných
sběrných stanovištích, svážet se budou
každý týden v úterý
 ČIRÉ a BAREVNÉ SKLO - odkládá
se do bílých a zelených kontejnerů
a popelnic na veřejných sběrných
stanovištích, svážet se bude 1x za 3 týdny
 BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného
původu Z KUCHYNÍ A DOMÁCNOSTÍ
– nejvhodnější je odkládat ho do
domácích kompostérů a na domácí
komposty, možno ho též odkládat do
hnědých kontejnerů na veřejných
sběrných stanovištích  
 BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného
původu ZE ZAHRAD A PLOCH
ZELENĚ – nejvhodnější je odkládat ho
do domácích kompostérů a na domácí
komposty, možno ho též odkládat do
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sběrného dvora (otvírací doba ST 13
- 17 a SO 8-11, v sezóně navíc PO 1720 hod.) a do sezónně přistavovaných
kontejnerů v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech (2x ročně); pro
transport do sběrného dvora nebo na
kompost je možné od města zakoupit vak  
 ELEKTROODPAD,
BATERIE
a ÚSPORNÁ SVÍTIDLA - odkládají se
v elektroobchodech, do kontejnerů na
veřejných sběrných stanovištích (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, OBJEMNÝ
ODPAD - odkládají se do sběrného
dvora a na stanovištích mobilního sběru
 KOVY – možnost odkládat je ve sběrném
dvoře nebo v soukromé sběrně (v ul. Ke
Koupališti)

 ZBYTKOVÝ ODPAD
- odkládá se do soukromých popelnic
a kontejnerů, 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.
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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
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1., 3.
5., 7.
9., 11., 13.
14., 15., 16., 17.
18., 19., 20., 21., 22
22., 23., 24., 25., 26.
27., 28., 29., 30.
31., 32., 33., 34., 35.
36., 37., 38., 39.
40., 41., 42., 43.
45., 47.
49., 51., 52.

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

měsíc

svozové týdny

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

1., 2., 3., 4.
5., 6., 7., 8.
9., 10., 11., 12., 13.
14., 15., 16., 17.
19., 21.
23., 25.,
27., 29.
31., 33., 35.
37., 38., 39.
40., 41., 42., 43.
44., 45., 46., 47.
48., 49., 50., 51., 52.

V případě změn v uvedených termínech
svozu vás budeme včas informovat městským
rozhlasem, v Polickém měsíčníku a na internetových stránkách města.

Plán odpadového hospodářství města

Společnost ISES, s.r.o. Praha, předložila v říjnu městu návrh plánu odpadového
hospodářství (POH). Jedná se o dokument,
jehož zpracování ukládá městu §44 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. POH zpracovávají obce, které produkují
ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu
nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu.
Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
kraje, který zase musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství
České republiky. POH se zpracovává na dobu
5 let a obsahuje analytickou část, tedy analýzu druhů a kategorií městem produkovaných
odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob
jejich využití nebo odstranění,  náklady na odpadové hospodářství a posouzení změn a doplnění systému sběru a nakládání s komunálními odpady.  Dále obsahuje závaznou část, tedy
stať o předcházení vzniku odpadů, omezování
jejich množství a nebezpečných vlastností,
nakládání s komunálními odpady, biologicky

rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelné komunálními odpady, stavebními a demoličními odpady, nebezpečnými odpady, výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného
odběru, kaly z čistíren komunálních odpadních vod a odpadními oleji a dále zásady pro
vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady a
opatření k omezení odkládání odpadů mimo
místa k tomu určená. Předposlední částí je
směrná část, která navrhuje kroky k předcházení vzniku odpadů, technická a technologická opatření, technicko-organizační opatření,
administrativní opatření a kritéria hodnocení
změn podmínek, na jejichž základě byl plán
odpadového hospodářství obce zpracován.
Závěrečnou částí je management odpadového
hospodářství. POH navrhuje některé změny a
směry rozvoje odpadového systému. Uvidíme,
které se nakonec ujmou a budou realizovat. Po
projednání předloží zpracovatel návrh POH ke
schválení KÚ KHK. Kdo by měl zájem, může
mu být návrh POH poskytnut k náhledu elektronicky na flash disk nebo mailem.  

Vánoce se blíží, s podporou města myslete i
na třídění odpadu

Je tu opět adventní čas a s ním spojená
příprava na Vánoce. Bylo by dobré, kdyby šlo
především o přípravu duchovní, zhusta jde ale
především o přípravu materiální - konzumní.
Je dobré, že se máme dobře, má to ale i svoje
stinné stránky a jednou z nich je to, že vytváříme stále více odpadů, a to není dobře. Měli bychom se spíše snažit tvorbě odpadů předcházet, to bude ale ještě nějaký čas trvat, než pro
to změníme podmínky a naše návyky. Když už
to ale tak je, bylo by dobré věnovat stejné úsilí jako oné konzumní přípravě také tomu,
jak naložíme se vzniklým odpadem – jak ho
správně vytřídíme a odložíme tam, kam patří. Městu na tom velmi záleží a snaží se tomu
pomáhat.   Jedním z konkrétních praktických
kroků je i bezplatná nabídka tašek do domácnosti, pro ukládání a odnos vytříděného
papíru, skla, plastů a nápojových kartonů.
Jde o sadu tří barevně rozlišených tašek
z netkané plastové textilie, na boku vybavených suchým zipem pro vzájemné spojení,

s nosností do 10 kg. Tašky jsou k dispozici ve
dvou velikostech, větší sada - cca 25 x 35 x 50
cm a menší sada - cca 25 x 25 x 40 cm. Byly
pořízeny ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s.
Vyzvednout si je můžete na radnici.

Přáním města je, aby Vás třídění odpadu (i když je to povinnost) alespoň trochu
bavilo, aby odpadla výmluva, že to doma
není kde skladovat, a aby ubývalo směsného nevytříděného odpadu v popelnicích
a přibylo ho v kontejnerech na tříděný odpad. Třídí celá Police, je to snadné velice.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle
dostupných
údajů
mělo
k 31.10.2017 město Police nad Metují 4086
obyvatel.

Jubilea

V říjnu 2017 slavily
70 let paní Marie Bláhová
paní Jana Meisnerová
paní Anna Procházková
75 let paní Hildegarda Knittelová
80 let paní Blanka Novotná

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

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech
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Vzpomínka

Po dlouhé nemoci rodinu i
nás opustila paní Věra Kovářová.
Bývalá pracovnice městského úřadu,
ale i spolupracovnice v letech následujících. Čest její památce!

Pan Jaroslav Rohulán odešel…

S manželkou Marií zvládl dobré i
to horší. Vychovali tři kluky. Těšil se
z vnoučat i pravnoučat. Patřil k polickému fotbalu – on, Manka i synové.
S manželkou dlouhá léta vedl polické seniory. Děkujeme za vše. Rodině vyjadřujeme účast v nelehkých
chvílích loučení.
Milý Jardo, nezapomeneme!                                       Ida Jenková
Polický měsíčník - prosinec 2017

K N I H OV N A
Výlety do historie automatizační
techniky

20. listopadu mi v mailové poště přistál dopis z Kladna. Jeho autor – ing. Jindřich Hubka
v něm psal: letos jsem uspořádal svoje zápisy
o historii automatizační techniky a doplnil je o
vlastní vzpomínky do textu v příloze, který je
určen spíše pro mladší čtenáře. Napadlo mne
Vám napsat a nabídnout text v PDF anebo
po konverzi jako e-knihu do fondu knihovny
darem. Případné čtenáře by mohla zaujmout
zmínka o žakárských tkalcovských strojích
dříve v našem kraji dost rozšířených. V přiloženém souboru příslušný odstavec začíná na
straně 117.
Rádi jsme dar přijali a kniha – text v PDF
je k dispozici návštěvníkům knihovny. Není
to první dar pro naši knihovnu. Již v létě nám
manželé Hubkovi poslali jak elektronicky tak
papírově zpracovaný slovník regionálních pojmů Tak jsme mluvili. V něm se snažili připomenout hovorové výrazy běžné v letech 1930
– 1980 na Náchodsku, Hronovsku a Policku,
tedy v místech spjatých s jejich životem. Také
tento slovník je v knihovně k dispozici. Za oba
texty autorům děkujeme.

Společné čtení se Senior klubem
Ostaš bude pokračovat i v novém
roce

Sejdeme se 9. ledna 2018 v dětském oddělení od 15 hodin. A opět požádáme pana
Františka Pivoňku o předčítání. Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Půjčovní doba během vánočních
svátků:
22. prosince 9-13,00 hod. v dětském oddělení
23. – 27. prosince - zavřeno
28. prosince 9-17,30 ve všech odděleních
29. prosince – 1. ledna  - zavřeno
Od 2. ledna 2018 se na vás těšíme v běžné
půjčovní době i na všech akcích knihovny.

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

Sňatky

Pomalu a jistě končí svatební sezona.
Letos bude obřadů nejméně od roku 2004, to
je již zřejmé.  Takže říjen – jen dvakrát.
7.10. Miroslav Sádovský a Andrea Ryšavá –
obřad na zahradě
28.10. církevní sňatek v kapli na Hvězdě.

Rumcajs letos slaví padesátiny
a znají ho i v Polsku

V rámci partnerství mezi Policí nad Metují
a polskou Swidnicí jsme ve středu 8. listopadu 2017 přivítali na sále v Pellyho domech
výpravu dvaceti dětí ze školy ve Swidnici a
devíti dospělých, mezi kterými byli učitelé,
rodiče, knihovníci. Společného dopoledního
programu se zúčastnily rovněž české děti z
pátého ročníku polické školy s paní učitelkou
Andreou Kolářovou. Pozdravit nás přišla i
paní starostka, která předala nové paní ředitelce swidnické knihovny pamětní list města
k chystanému 70. výročí založení knihovny ve
Swidnici.
Protože Rumcajs je známou postavičkou i
v Polsku, přečetli jsme si nejprve část kapitoly
„Jak se švec Rumcajs stal loupežníkem“ v česko - polském provedení. Pro zajímavost uvádíme, že Rumcajs je i v Polsku Rumcajsem,
Cipísek Cipískem a z Manky se stává v polštině Hanka. To, že není úplně jednoduché se
mezi sebou česky a polsky domluvit, se děti
přesvědčily, když se vydaly ve smíšených skupinkách po Polici a plnily různé úkoly. Úkoly
byly připraveny v českém i polském jazyce.
Společným výstupem se pak staly obrázky,
které opět vznikaly ve skupinkách. Tématem
se stal Rumcajs, Manka, Cipísek, skály, vodník, studánka,...Na závěr společného setkání
jsme doprovodili polické děti do školy a děkujeme za prohlídku, kterou jsme ukončili ve
třídě 5.A společným focením.
Čekal nás společný oběd v občerstvení u
Martina Exnera. A protože Rumcajs žil v jeskyni v lese, zamířili jsme s polskou skupinou
na Hvězdu do našich skal. Protože počasí nepřálo, vydali jsme se na alespoň krátkou vycházku ke Skalnímu divadlu. Nakonec jsme
se zahřáli kávou a čajem na chatě Hvězda.

9.9.2017 Ondřej Purtig a Barbora Trojovská
Do doby adventní a vánoční přejeme pohodu, klid a do nového roku 2018 vykročme
se zdravím a štěstím.
Vaše knihovnice

Nabídka knih, tentokrát pro inspiraci několik kuchařek:

yy Peršinová, Eva: Raw food jako zážitek
-užívej si pestrost živé stravy každý den!
yy Abrahámová, Mária: Maková kuchařka.
yy Francová, Eva: Kuchařka ze Svatojánu Zdraví z kuchyně.
yy Eschbach, Constanze von: Vývary z kostí
– léčebný zázrak.
yy Kintrup, Martin: Paleo vaření - snadno a
bez námahy.
yy Freerová, Amelia: Jíst, mládnout, radovat se -10 kroků ke štíhlé linii, mladistvému vzhledu a duševní pohodě.
yy Zemanová, Hana: Nová biokuchařka
Hanky Zemanové.
yy Taylorová, Genevieve: Luštěniny.
yy Balcarová, Katka: Místo vejce banán nejen veganská kuchařka.
Polický měsíčník - prosinec 2017

yy Vrábelová, Krisztina: 160 gramů sacharidů -jezme chutně bez výčitek.
yy Maguireová, Kay: Někdo to rád pálivé úplný průvodce pěstováním, sklízením a
uchováváním chilli papriček.
yy Weberová, Anne-Katrin: Moje skvělé recepty z francouzského bistra - šarmantní
klasika i lahodné novinky.
yy Chesneau, Fred: S kuchařem kolem světa.
yy Gérard, Auzet: Tajnosti francouzského
pekaře - návody, tajné tipy a recepty k pečení chleba.
yy Rákosníková, Jitka: Kuchařka první republiky.
yy Schäfer, Christiane: Recepty pro zdravé
trávení.

yy Légl, Miroslav: Vaříme bez soli - recepty
a postupy přípravy teplých pokrmů.
yy Rossi, Alice: Ispirato da Italia - všichni
ke stolu.
yy Vašák, Jaroslav: Recepty našich babiček.
yy Vaněk, Roman: Snadno & rychle - 111
receptů pro všední den.
yy Doležalová, Alena: Cukroví - podle vyzkoušených receptů.
yy Müller, Sven-David: Chutně při artróze
a artritidě - léčba pohybem a stravou .
yy Vašák, Jaroslav: Regionální kuchařka z
Čech, Moravy a Slezska.
yy Mayesová, Frances: Vaříme s toskánským sluncem -recepty z naší italské kuchyně.
Dáša Ducháčová
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K U LT U R A

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Zápis do kurzu společenského
tance pro rok 2018
Pellyho domy prodlužují zápis do
tanečních pro mládež, pro podzim
2018. Platby a přihlášky přijímáme v
Informačním centru v Pellyho domech
do 15. 12. 2017. Hledáme jednoho
chlapce, dále přednostně přijímáme
páry.

INFORMAČNÍ CENTRUM
a KANCELÁŘ PELLYHO DOMŮ
BUDOU VE DNECH
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
UZAVŘENY.
Děkujeme za pochopení.

PELLYHO DOMY
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
Sál Pellyho domů
2. 12. 2017 od 10:00 Nácvik na závěrečný věneček / 9. 12. od 19:00 závěrečný věneček: hraje Relax Band.

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY
„POVĚSTI Z POLICKA“
Úterý 19. 12. 2017 od 18:00
Sál Pellyho domů
Kniha „Pověsti z Policka - o kraji mezi
Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou
Metují“ předkládá známé i zapomenuté texty Antonína Krtičky-Polického. Od
jeho smrti uplynulo už 65 let, přes-to
tento polický knihař a knihkupec,
sběratel lidových povídaček a spisovatel, regionální patriot a nadšený
průvodce zanechal v našem městě
výraznou stopu. Nové vydání je čtivé i
pro současnou mladou generaci, oživené komiksem a ilustracemi Dalibora
Nesnídala, součástí knihy je i poslechové CD s deseti pověstmi, které pro
nás namluvil herec a dabér Karel
Richter i osobní vzpomínku na Antonína
Krtičku. Přijďte se zastavit v
předvánočním shonu.

KOLÁROVO DIVADLO

Vstupné věneček: 80 Kč

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA

ADVENTNÍ KONCERTY

Pátek 8. 12. 2017 od 9:00 do 18:00
Sál Pellyho domů
Po několika letech se vracíme k tradici
trhu, který jsme vždy v prosinci pořádali
na sále Pellyho domů. Vánoční prodejní
výstava je pořádána ve spolupráci se
Střední školou propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí. Ke koupi a prohlédnutí budou regionální produkty,
výrobky s vánoční tematikou, řemesla
apod.

Sobota 2. 12. 2017 od 15:00 a 19:00
Dva benefiční adventní koncerty, jejichž výtěžek bude věnován Domu s
pečovatelskou službou. Účinkují Marcela Holanová, Marián Vojtko, Nelly
Řehořová a Leona Gyöngyösi.
Pořádá David Novotný s podporou
města a dalších.

Sobota 9. 12. 2017 od 18:00
Konferenční místnost Pellyho domů
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Vstupné dobrovolné

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
VYPRODÁNO
Pátek 1. 12. 2017 od 19:00

BEZDĚKOVSKÝ KOSTELÍČKU
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Literárně-hudební večer věnovaný
životu a umělecké tvorbě benediktinského kněze Sigismunda Ludvíka
Boušky (1867 – 1942) při příležitosti
výročí 150 let od jeho narození.

Vstupné: 250 Kč

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Pondělí 4. 12. 2017 od 18:00

Vstupné: 80 / 60 Kč

Polický měsíčník - prosinec 2017

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Čtvrtek 7. 12. 2017 od 19:00
Sen noci svatojánské patří nesporně
mezi nejkrásnější a diváky nejoblíbenější Shakespearovy komedie. Čerpá z
atmosféry tradičních svátků máje a
slunovratu, kdy čarovná moc bylin
obracela svět naruby, a vše bylo dovoleno. Sen noci svatojánské je hýřivým
rejem citu, hry a bláznovství.
Hraje DS Jiráskova divadla Hronov.

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

VONO TO PUDE ANEB KRÁL UBU
Neděle 10. 12. 2017 od 19:00
Originální dramatizace na motivy
nesmrtelné hry Alfreda Jarryho.
Groteskní příběh otce Ubu, chvastouna a násilníka, blba a zbabělce, který
je ztělesněním tuposti, podlosti a zla,
a který jako génius všežravosti dosahuje vrcholu moci. Otec Ubu, hulvát a
spodina všech spodin, se podněcován
manželkou, stane králem poté, co dá
zavraždit panovníka. Občanům slibuje
demokracii, ale pokladna vyplundrované země zeje prázdnotou, ožebračený lid reptá. Královský pár se svými
pochlebníky zesiluje teror i vůči vlastním lidem. Lid chamtivého krále i s
jeho vulgární ženou svrhne. Ubu
prchá do sousední země, ALE na jeho
místo nastupuje další….
Cesta Otce a Matky Ubu na trůn, panování i pád zpět do stoky jsou svéráznou alegorií dnešní společnosti a
poodhalují její tupě vulgární tvář,
která i dnes čím dál tím více vykukuje
zpoza masky politické korektnosti.
Hraje DS Symposion Třebechovice
pod Orebem.

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Pondělí 18. 12. 2017 od 18:00 hod

Vstupné: 80 / 60 Kč

KINO
JÁ, PADOUCH 3
Čtvrtek 21. 12. 2017 od 17:30
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi
prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho
vyhodili z práce v Antipadoušské lize.
Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že páníček není
zlý… Film navazuje na předchozí
úspěšné snímky.
Animovaný / Akční / Dobrodružný /
Rodinný. USA, 2017, 90 min

Vstupné: 60 / 50 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ AKCE
ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA HVĚZDĚ
1. - 3. 12. 2017
Více na www.turistipolice.cz

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Neděle 3. 12. 2017 od 16:30
Tradiční setkání na polickém náměstí.
Během odpoledne bude možné zdobit
stromečky na náměstí.
Od 16:30 hod program - setkání s
Mikulášem a čerty, na které bezprostředně navazuje rozsvícení vánočního stromu. V prodeji budou teplé
nápoje.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Středa 13. 12. 2017 v 18:00
Police nad Metují se připojí k již sedmému ročníku akce. Sejdeme se na
náměstí, abychom si nejen společně
zazpívali, ale prožili i příjemný
adventní čas.

HRÁČI - REPRÍZA
Pátek 29. 12. 2017 od 19:00
DS Kolár Police nad Metují

Vstupné: 100 Kč / 80 Kč
Polický měsíčník - prosinec 2017

Neděle 31. 12. 2017
U Čertovy skály na vás bude od 13:00
do 15:00 čekat Sarka Farka a jeho
pomocníci. Každý jde po vlastní ose.
Připraven bude čertovsky dobrej mok.

PŘIPRAVUJEME
NOVOROČNÍ KONCERT 2018
SESTRY HAVELKOVY:
SWING A PRVNÍ REPUBLIKA
Pátek 5. 1. 2018 od 19:00
Kolárovo divadlo
Sestry Havelkovy připravily slavnostní
speciální pořad k připomenutí nadcházejícího kulatého výročí naší republiky. Pořadem dobové hudby
bude provázet herečka, manželka
Karla Högera a pamětnice Zdeňka
Procházková.
Vstupné: 260 Kč v předprodeji / 280 Kč
na místě
Soubor Sestry Havelkovy tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, Petra
Kohoutová a Anna Vávrová. Dámy,
které propadly kouzlu rané swingové
hudby a již řadu let provázejí své posluchače do období mezi dvěma světovými válkami plného rytmu, tance,
inspirace, čistých ideálů, romantických lásek a snů.
V Polici nad Metují vystoupí za doprovodu klavíru, suzafonu, violinofonu a
kornetu.

ADVENTNÍ TRH
Sobota 16. 12. 2017 od 9:00 hod
Trh na náměstí bude spojen
s dopravními omezeními v centru
města.

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE - VYPRODÁNO
PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
Středa 20. 12. 2017 od 19:30

SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP

Sobota 23. 12. 2017 od 19:00
Masarykovo náměstí
Tradiční předvánoční vytrubování
spojené se slavnostním přivezením
Betlémského světla.

Sestry Havelkovy působily mnoho let
jako trio v Originálním pražském synkopickém orchestru (OPSO). V roce
1994, již jako kvarteto, natočily první
sólové album Až tě tvá dívenka zklame… Pokusily se zde dobově interpretovat staré trampské písně za doprovodu kytary, kontrabasu a violinofonu. Písně se staly inspirací a podkla-
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dem k natočení televizního klipového
filmu, v němž Sestry Havelkovy nejen
zpívají, ale i hrají (scénář a režie Ondřej Havelka).
V roce 1995 odcházejí Sestry Havelkovy společně s Ondřejem Havelkou z
OPSO a stávají se součástí nového
orchestru Melody Makers Ondřeje
Havelky. Zároveň však pokračují v
sólových aktivitách. Budují si svůj
malý orchestr pod vedením Jaroslava
Šimíčka a natáčejí druhé album Bláznivý den – tentokrát z písní českého
swingového autora Jiřího Traxlera.
V roce 2001 vydávají Sestry Havelkovy
album třetí s názvem Modravých dálek volání a před vánocemi 2004 album čtvrté, které nese název Hot And
Sweet Christmas.
Snaha souboru Sestry Havelkovy o
zachování nejčistší stylovosti se netýká jen vlastní interpretace a instrumentace českých, amerických a německých písní z 30. let, ale i celkového jevištního pojetí, průvodním slovem počínaje a dobovým projevem a
dobovými kostýmy konče.

XI. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ
PLES
Sobota 20. 1. 2017 od 20:00
Sál Pellyho domů

Vstupné: 100 Kč vč. místenky
Prodej vstupenek od 4. 1. 2018.

LENKA FILIPOVÁ S HOSTY
Čtvrtek 22. 2. 2018 od 19:00
Kolárovo divadlo
Lenka Filipová je na české a slovenské
kulturní scéně značkou hudební kvality a úspěchu. Její koncerty jsou plné
emocí, virtuózních muzikantských
výkonů a komunikace s publikem.
Právem patří mezi nejžádanější interprety současnosti.

Vstupné: 390 Kč v předprodeji, 420 Kč
na místě

COMMEDIA FINITA
Pátek 9. 3. 2018 od 19:00
Kolárovo divadlo
Dana Černá, Jana Synková, Daniela
Kolářová a Máša Málková ve vtipné
hře o naší nejslavnější operní pěvkyni
Emě Destinnové.

Vstupné: 330 / 310 Kč

PO STRNIŠTI BOS
Úterý 30. 1. 2018 od 19:00
Film režiséra Jana Svěráka, který napsal i scénář na motivy stejnojmenné
knihy Zdeňka Svěráka. Film dějově
předchází filmu Obecná škola.
Předprodej vstupenek na všechny
akce probíhá v Informačních centrech
v Polici nad Metují (tel. 491 421 501)
a v Náchodě (tel. 491 426 060).

KINO – LEDEN 2018
DŮM KOUZEL
Úterý 9. 1. 2018 od 17:30
Hrdinou dobrodružného pohádkového
příběhu je zrzavý kocourek Bouřka,
který najde útočiště v domě starého
kouzelníka Lawrence, kde žijí další
zvířátka i oživlé hračky. Na rozdíl od
laskavého starého pána nejsou někteří ze starousedlíků příchodem nového
přírůstku nadšeni. Králík Jack a myška
Maggie by Bouřku nejraději vyštvali.
Vše se změní, když se kouzelník ocitne v nemocnici a dům chce prodat
jeho chamtivý synovec. Zvířátka i
hračky se pod vedením Bouřky spojí a
zmobilizují své síly, aby nekalé akci
zabránily, což se u každého potencionálního kupce podaří…

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ
PLANETĚ
Úterý 23. 1. 2018 od 17:30
Snímek z produkce BBC Earth Films
představuje divákům všech věkových
kategorií nezapomenutelné hrdiny:
mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; rodinu
vorvaňů, s oblibou pospávající ve
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svislé poloze; lenochoda toužícího po
lásce a mnoho dalších. Během jediného dne putujeme spolu se sluncem
od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické
džungle až do labyrintů velkoměst. V
každém koutě Země nacházíme fascinující obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii
dostáváme blíže, než jsme si kdy
dokázali představit.

INFORMAČNÍ
CENTRUM
Informační centrum šlo vstříc všem,
kteří k nám v průběhu roku příliš nezavítají a zúčastnilo se se svým stánkem letošních Martinských trhů
v sobotu 4. 11. Ve stánku jsme prezentovali a nabídli dárkové zboží, které je
možné na našem informačním centru
zakoupit. V dopoledním chladném
počasí se návštěvníci trhu mohli u nás
zahřát i teplým sirupovým nápojem,
který jsme připravili ze sirupů Camellus, které jsou držitelem značky
regionální produkt Kladského pomezí.
Kdo měl zájem, měl příležitost se nás
zeptat na cokoli, co ho zajímalo, ať už
přímo na trzích nebo na informačním
centru, které mimořádně bylo otevřeno i v sobotu.
Ve dnech 7. a 8. 11. jsem se zúčastnila
setkání informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje
v Jičíně. Prezentovali se zde zástupci
obou krajů, agentury CzechTourism,
asociace ATIC ČR a ČSÚ. Byli jsme
informováni o dotačním programu na
rok 2018, aktuálním dění v krajích na
poli cestovního ruchu, statistikách za
3. čtvrtletí letošního roku a proškolili
nás v práci se sociálními sítěmi. Setkání se zúčastnili zástupci 60 informačních center.

Nikola Plná
Polický měsíčník - prosinec 2017

NOVINKY V PRODEJI
Pověsti z Policka

Kladského pomezí. Cena zvířátek je
143 Kč a cena andělíčků 287 Kč.

Kniha představuje pověsti Antonína
Krtičky doplněné o ilustrace a dvě
komiksová zpracování pověstí Dalibora Nesnídala. Součástí publikace je i
poslechové CD a deseti dalšími pověstmi. Cena publikace je 420 Kč.
Kniha bude k dispozici v prodeji
okolo 10. prosince.

Amálka a soli do koupele od paní
Venclákové z Náchoda. Mýdla jsou
k dispozici v různých vůních i tvarech
a cena se pohybuje v rozmezí od 45 do
65 Kč. K dispozici jsou i speciální
mýdla do šatníku, buď ve variantě
knoflíků, nebo růže. Soli do koupele
lze zakoupit bez parfemace za 55
Kč/250 g nebo s vůní za 50 Kč/100 g.

Andělé z keramiky
Kromě látkových andělíčků můžeme
nabídnout keramické anděly Radky
Eliášové (Keramika Raelis) za 470 Kč.

Knihy
Vybrat si můžete i z široké nabídky
knih. V prodeji jsou např. všechny tři
knížky pana Soumara – Pírko, Drobečky, Kaluže, za 115 Kč každá, Policko Oldřicha Jenky za 495 Kč, Broumovsko s fotografiemi Jana Záliše za
595 Kč, Hlavňov Michala Bureše a
kolektivu za 599 Kč, Listování
v polických kronikách Miroslava
Pichla za 399 Kč a další.

TIPY NA DÁRKY K VÁNOCŮM
Sirupy Camellus
Sirupy Camellus jsou v prodeji ve
variantách 0,2 l a 0,5 l, nebo
v dárkových baleních po dvou a po
čtyřech ks. K dispozici jsou příchutě
bez, máta, meduňka s dobromyslí,
mateřídouška, zlatobýl, šalvěj, zázvor, jitrocel a jitrocel s mátou.
Cena za 0,2 l 69 Kč, za 0,5 l 99 Kč,
balení po dvou za 199 Kč a balení po
čtyřech za 350 Kč.

Během prosince bychom měli mít
v prodeji také nejnovějšího horolezeckého průvodce Teplických skal
z nakladatelství Juko, od Pavla Lisáka
a Pavla Hrubého. 240 stran s plány,
mapami, topo, fotografiemi.

Džemy a bylinkové medy
Regionálním
produktem
přímo
z Police nad Metují jsou džemy paní
Horákové. Vyrábí džemy jak tradiční,
tak exotické a na výběr je mnoho druhů. Některé z nich máme v prodeji.
Cena džemů se pohybuje okolo 50 Kč.

Látková zvířátka a andělíčci
V prodeji máme různé druhy látkových
zvířátek a andělíčků od paní Birkeové
Mrázové z Hronova, která je rovněž
držitelkou značky regionální produkt
Polický měsíčník - prosinec 2017

Mýdla a soli do koupele Amálka
Dalším z regionálních produktů, které
jsou k zakoupení na IC, jsou mýdla
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Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy

hledá technika pro spolu-

Otevírací doba informačního
centra v PROSINCI:

práci na kulturních, společenských aj. akcích (formou

Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00

Dohody o provedení práce nebo
formou účtování na základě živnostenského oprávnění)
Pracovní náplň
•Vykonávání práce zvukaře, osvětlovače a technického pracovníka
•Technické zajištění kulturních a
společenských akcí pořádaných
Pellyho domy - CKVS
•Technické zajištění akcí v Kolárově
divadle a Pellyho domech
•Příprava sálů Pellyho domů a Kolárova divadla, venkovních prostor
pro akce
•Spolupráce s ochotnickým souborem
•Zajištění drobných oprav a údržbových prací na technickém vybavení
Výkon činnosti
•Kolárovo divadlo
•Pellyho domy
•Město Police nad Metují a okolí
•Výjezdy Divadelního souboru Kolár
• Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
zajišťovaných akcí (možnost výkonu
v dopoledních hodinách vítána)
Podmínky pro přijetí
•Dokončené SŠ vzdělání
•Věk min. 18 let
•Základní dovednosti práce na PC
•Řidičský průkaz skupiny B
•Samostatnost
•Zkušeností s prací zvukaře, osvětlovače výhodou
Nabízíme
•Zajímavou práci
•Možnost profesního rozvoje
•Finanční ohodnocení podle odsloužených akcí
Zájemci mohou kontaktovat:
Pellyho domy – Centrum kultury,
vzdělávání a sportu, Masarykovo
náměstí 75, Police nad Metují
Jana Rutarová: tel. 602 645 332
nebo Kamil Hušek: tel. 728 267 377
Prosíme o dodání stručných informací na info@pellyhodomy.cz nebo
písemně: o dosavadních zkuše-

nostech, příp. reference apod.
 ý³À«ÀȂ«ͶͷͺȂͻ
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V SOBOTU 16. 12. 2017, při
konání ADVENTNÍHO TRHU,
bude Informační centrum
otevřeno 8:30 - 12:00.
OD 23. 12. 2017 DO 2. 1. 2018
BUDE INFORMAČNÍ CENTRUM
ZAVŘENO.
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

V INFOCENTRU ZAJIŠŤUJEME
PRODEJ VSTUPENEK
• na akce pořádané Městským
kulturním střediskem Červený
Kostelec
•na akce prezentované
na www.kupvstupenku.cz

ŚWIDNICA - AKCE
Vánoční trhy /14. – 22. 12. 2017
Tradiční vánoční trhy na náměstí
s doprovodným programem po celou
dobu trvání trhů. Těšit se můžete
např. na koncerty, divadla, výstavy,
soutěže, dílničky a další. Více informací na www.swidnickakoleda.pl

Louskáček
Pondělí 11. 12. 2017 od 18:00
Sala Teatralna SOK, Rynek 43
Klasický balet na hudbu Čajkovského.

Vstupné: 80 zl

Kladské pomezí chystá pro své
návštěvníky zážitkové léto 2018
Téměř tři desítky zástupců partnerů a
provozovatelů turistických atraktivit se
minulý týden sešly v polském měs-tě
Svídnice. Po dva dny zde probíhalo
školení v rámci nového českopolského projektu Festival zážitků. S
ním se budou návštěvníci moci setkávatv následujících třech letechv době

letních prázdnin na české i polské
straně Kladského pomezí.
Cílem školení bylo získání zkušeností
při tvorbě zážitkového cestovního
ruchu. Tvorba zážitků je hlavním pilířem tohoto rozsáhlého projektu, který
už dva roky připravuje destinační
společnost Branka, o.p.s., jejímž
cílem je podpora cestovního ruchu v
turistické oblasti Kladské pomezí v
souladu s principy udržitelného rozvoje.
Jedním z účastníků byl také pan Ondřej Daněk, správce zámku v Novém
Městě nad Metují, který nám na otázku, jaké přínosy mělo školení z jeho
pohledu, odpověděl: „Pro mne jakož-

to správce zámku Nové Město nad
Metují, který je jedním z partnerů
projektu, bylo toto dvoudenní školení
velmi přínosné. Nejen, že jsem se
dozvěděl, jaké zásady dodržet při
plánovaní zážitkového programu pro
turisty, ale zároveň mne prezentované
příklady z praxe podnítily k novým
nápadům. Ty vhodně doplní námi
plánované
zážitkové
prohlídky
v letních měsících 2018, které budou
zaměřeny na osobnost zámeckého
arch. Dušana Jurkoviče, jenž bude
průvodce návštěvníků po netradičních
místech zámeckého areálu.“
První „plody“ tohoto dlouholetého
projektu budou moci návštěvníci
„ochutnat“ už nadcházející letní sezonu 2018, kde se na přidanou hodnotu v podobě zážitku můžete kromě
zámku Nové Město nad Metují těšit
také do Muzea Bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích,
Barunčiny
školy
v České Skalici, zámku v Adršpachu a
do Náchoda. Pokud se rozhodnete
vyrazit za polské hranice, zážitky pro
vás budou připraveny v Muzeu hraček
v lázních Kudova Zdroj, v Muzeu zápalek v Bystřici Kladské, dále pak na
zámku Gorzanów, v radniční věži ve
Svídnici a v rámci podzemní turistické
trasy v Kladsku.
Více o projektu se dozvíte na našich
webových stránkách a Facebooku
Kladského pomezí, kde vám budeme
postupně prozrazovat, co všechno se
pro vás v letě 2018 chystá.

Polický měsíčník - prosinec 2017

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Neděle 24. 12.

Žáků ZŠ Police nad Metují ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA…
Od 10.00 do 15.00 hodin
Od 1. 12.
Zelený domeček, výstava potrvá do
6. 1. 2018

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

PROSINEC 2017
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 4. prosince
od 9.00 do 15.00 hodin

Betlémy patří k Vánočním svátkům už více
jak 200 let. Připomínají nejdůležitější
okamžik Nového zákona – narození Ježíše
Krista v Betlémě. Lidská a lidová tvořivost
dokázala ze scenérie oslav Vánoc udělat
neuvěřitelná výtvarná díla, která si
mnohdy nezadají s těmi, jež jsou
vystavovány v galeriích.
Zelený domeček nabízí k prohlédnutí
několik betlémů, které vznikly pod rukama
dětí místní ZŠ.
Výstava bude otevřena podle otevírací
doby Muzea PO CELÉ Vánoční prázdniny.
Vstup je zdarma.

I na Štědrý den má Muzeum otevřeno!
Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška
prohlídkou Muzea.
Pro malé i větší návštěvníky bude
připravena samoobslužná dílnička a
v expozici nesmí samozřejmě scházet
vánoční stromeček.
Na Štědrý den je vstupné do Muzea
ZDARMA!!!

Jako každé první pondělí v měsíci, i
v prosinci bude vstup do Muzea zdarma.
Přijďte si jako jedni z prvních prohlédnout
expozici v novém hávu.

TOMÁŠ HOBZÍK
ZA OBZOREM

STŘEDY V MUZEU
od 15.00 do 17.00 hodin

Chcete mít doma slepenou polickou radnici
z papíru? Nebo Starou školu „Dřevěnku“?
Nebo jiný model, jen nevíte, jak na to?
Přijďte ve středu odpoledne do Muzea a
zkuste si práci modeláře, pod vedením
zkušeného lektora. Nabízíme možnost
jedné návštěvy i celoroční předplatné
modelářského kroužku.
A to vše v kulisách jediného Muzea
papírových modelů v Evropě!
Více na www.MPMPM.cz
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Jedinečná výstava nezařaditelného solitéra
papírové tvorby. Mnoho z vystavených
modelů existuje pouze ve dvou
exemplářích. Jeden vystavujeme v Polici
nad Metují a druhý je v Nizozemí.
Tomáš Hobzík se už víc jak dvacet let
věnuje tvorbě věží, rozhleden a majáků.
Sám nejen že mnoho rozhleden vytvořil, ale
na víc jak 400 z nich osobně vystoupal.
Možná jen proto, aby mohl aspoň tušit, co
vše se skrývá „za obzorem“ – jak zní název
jeho výstavy.

U příležitosti výstavy vydalo Muzeum
katalog, který si můžete zakoupit. I
díky němu se máte možnost seznámit
s jedním z nejzajímavějších modelářů
v Čechách.

VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
26. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Denně od 9.00 do 17.00 hodin

Ani o Vánočních prázdninách nezůstane
Muzeum zavřené. Naopak: přijďte si
odpočinout do expozice, kde papír ožívá.
Přijďte si zkusit nové interaktivní prvky,
které pro Vás a Vaše děti Muzeum
připravilo. Využijte prázdninového volna
k návštěvě Muzea, kde se zaručeně nebude
nudit celá rodina.
Každý den Vánočních prázdnin budou
pomyslné dveře oteřeny pro všechny
zvídavé a zvědavé. Stačí jen vstoupit…
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MUZEUM
V NOVÉM HÁVU
Od 13. listopadu bylo Muzeum pro
veřejnost uzavřeno. Neznamená to, že by si
vzalo před Vánoci dovolenou a potřebovalo
si odpočinout. Právě naopak. Muzeum se
připravovalo na další návštěvníky a začalo
se halit do Nového hávu.

Ale než se Muzeum obléklo do nového, bylo
potřeba rozebírat, skládat, lepit, čistit,
opravovat, bourat, stavět, třídit, vybírat a
mnoho dalšího. Přitom to skřípalo, bručelo,
bzučelo, bouchalo, vrčelo nebo syčelo. Ale
konečný výsledek určitě stojí za to.
V expozici na vás čekají nově osvětlené
exponáty ve vitrínách. Nové interaktivní
prvky pro nejmenší návštěvníky a koutek
pro maminky s miminky s přebalovacím
pultem. Nově zažijete u vybraných částí
expozice zvukové efekty, které umocní
zážitek z pohledu na jednotlivé modely.
Vznikl i promítací minisál, kde se můžete

podívat na krátké videozáznamy týkající se
papírového modelářství.
V novém hávu se představuje i doprovodná
část expozice, která neprezentuje přímo
papírové modely. V Muzeu je nově
nainstalována 3D tiskárna a vyřezávací
plotr.

Vše se realizuje v rámci grantového
projektu „Tradice v novém hávu / Tradycja
w nowej szacie“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0080000775.
Partnerem Muzea papírových modelů
v tomto projektu je Muzeum dawnego
kupiectwa
Świdnica.
Projekt
je
spolufinancován
z prostředků
EFRR
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Na leden plánujeme výstavu přírůstků
Muzea a modelů uložených v depozitu.
Nejedná se pouze o hotové modely, ale
Muzeum získalo do svého archivu i několik
vystřihovánek v „placaté podobě“ a několik
starých čísel časopisu ABC.

V krátkosti informujeme
V polovině listopadu jsme převezli modely
z výstavy Ladislava Badalce do Prahy.

Nová kniha Krtičkových pověstí

Soubory pověstí Antonína KrtičkyPolického (1880-1952) jsou bezesporu
trvale nejpopulárnějšími regionálními knihami Policka. Jejich původní vydání patří
k pokladům rodinných knihoven, soudobé
reedice se vyprodaly bleskovým tempem.
Před letošními Vánocemi se ke čtenářům
v knize Pověsti z Policka s podnázvem O
kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují dostává jejich nová, možno říci
multižánrová podoba, jež přináší mnohá
překvapení. Editor Michal Bureš do výběru zařadil některé pověsti, jež vyšly pouze v prvním vydání Bájí a pověsti z kraje
Jiráskova (1925), ale ze známějších dalších

V polovině prosince se bude výstava
instalovat
v Království
železnic
na
pražském Smíchově v centru Anděl.
Na začátku listopadu jsme se zúčastnili
výstavy modelů železnic na vlakovém
nádraží v Hradci Králové.

vydání je Antonín Krtička
vypustil. Jedná se zejména o
vyprávění o nadpřirozených
bytostech, vodnících, vílách,
lesních pannách či plivníkovi, z různých míst Policka.
Některé z nich čtenáři znají z knihy Evy Koudelkové
Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních (2002).
Kromě uvedených „Bájí a
pověstí“ editor čerpal i z první Krtičkovy knihy Z královského hvozdu (1920).

Podobně jako původci soudobých krtičkovských vydání, i Michal Bureš zasáhl do
původních textů, aby je učinil
přístupnější zejména současným dětským čtenářům. Děje
se tak převážně zjednodušením Krtičkovy květnaté větné
stavby, ale také občasnými aktualizacemi (v tomto smyslu
v pověsti Žižkova lípa na Ostaši
chybí sdělení, že památný strom
dnes již nestojí).
Zaměření na dětské čtenáře
podtrhuje i to, že dvě úvodní
z dvaceti šesti zařazených pověstí, Sousoší
„Anděla strážce“ a O strašidelném opatovi,
mají podobu komiksu. Autorem jejich stripů, stejně jako dalších, místy groteskně pojatých ilustrací je Dalibor Nesnídal. Přílohou
knihy je zvukový disk, na němž pověsti
vypráví herec Karel Richter. Audiozáznam
natočil a zpracoval Lubor Bořek.
Knihu Michal Bureš vydal ve svém
žďárském nakladatelství Pod Ostašem.
Čtenářům ji představí 19. prosince v Polici,
o den dříve v Broumově, 12. 12. v Machově
a 14. 12. v Trutnově.

Jan Meier
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Hle hle támhle v PSO

Nesem Vám noviny, poslouchejte. Z PSO
krajiny, pozor dejte. Čtěte je pilně a neomylně,
rozjímejte. Hle hle, támhle v Polici, svítí se
tam, v světnici. Orchestr již zkouší písně,
máma na vše hledí přísně. Repertoár obměněn, v plesový styl proměněn.
Již z prvních řádků vyplývá, co tento měsíc probíhá. Čas vánoční se kvapem blíží, nás
teď nové tóny tíží. Nezpomalujeme, ani nevyskakujeme za jízdy - to není náš styl, my cíl
máme jistý! Cvičíme teď o sto šest, jde nám
přece o hudební čest! Uplynulé koncerty zdařily se skvěle, za podporu Vám všem děkujeme směle. Nutné je však pokračovat v práci,
nechť slyšíte jen skladby plné krásy.
Znovu se tedy shledáme 13. ledna Jiráskovo divadlo, 6. hodina z odpoledna.
Koncert již tradiční, v novoročním duchu, s
kvalitním playlistem, bez dalšího vzruchu.
Hudby maximum, všechno nanovo, samé známé tváře, no čestné slovo. Poté ples v únoru,
„Smíme prosit?“ - ale v Beránku pozor,

smí se jen lakýrky nosit.
Večer si užijem na plný
pecky, tančit a zpívat, prošoupem kecky. V programu čistě jen plesové písně,
polka vám pomůže z taneční tísně. Pak ani v přestávce nebude nuda, baletní vystoupení jest pořádná
vzpruha! Orchestr téměř se
sedmdesáti členy, rozproudí i ty nejchladnější stěny.
Zkrátka večer nasycen zážitky zplna, bude to malá
kulturní tsunami vlna!
A co je dále v plánu,
to dozvíte se příště - a tak sledujte naše další
útočiště. Závěrem přejeme vám překrásné
svátky, bohatého Ježíška a žádné zmatky!
Jen všechno nejlepší do nového roku, hlavně však zdraví, i štěstí trochu. Určitě však
mějte se krásně, a víte co? Skládejte básně!

Svatomartinská slavnost

V sobotu 11. 11. večer se v Polici nad Metují po dvou letech objevil na bílém koni
svatý Martin. Lampionovému průvodu vedenému Martinem předcházela dílna, kterou
pořádalo Muzeum papírových modelů. Možnost vyrobit si unikátní vlastní lampion
využilo více jak 40 dětí a dospělých.
Po 17. hodině už následoval lampionový průvod Městem, který začínal u Muzea
papírových modelů. Počet Martinových družníků se nakonec vyšplhal na odhadovaných 350 lidí. Přes centrum města přivedl rytíř na koni celý průvod zase zpátky
k Muzeu do prostoru tržnice. Tam proběhlo promítnutí záznamu stínového divadla a
celý průvod vyvrcholil ohňostrojem.
V rámci Svatomartinské slavnosti MC MaMiNa nabízela za drobný poplatek svatomartinské rohlíčky a podával se čaj a grog, který sv. Martinovi věnovali Karel a Jana
Křepelkovi z restaurace Sokolovna. Asi stovka družníků využila možnost podívat se
zdarma do Muzea papírových modelů
Akci pořádal spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a MC
MaMiNa, za podpory Města Police nad Metují. S realizací pomáhali: SDH Velká
Ledhuje, SDH Police a polické skautky. Speciální poděkování patří Tomáši Váňovi,
manželům Rubáčkovým a jejich krásné bílé Sheile, která na hřbetě nesla největší
rytířskou zátěž večera.
Záznam Svatomartinské slavnosti udělali Nikolas Letzel a Sára Evelyn Valášková.
Na video se můžete podívat na facebooku spolku Apeiron nebo na you tube kanálu
Muzea papírových modelů. Děkujeme 
Apeiron z. s.

Římskokatolická farnost Police nad Metují
si vás dovoluje pozvat na

KONCERT

SLAVNOSTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY
dne 26. prosince od 17:00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují
Ondřej Čuhanič – trubka
Tomáš Weissar – varhany
Vstupné dobrovolné
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P.S. Předprodej vstupenek na www.
kupvstupenku.cz. Ples od 1. prosince 9:00.
Novoroční koncert od 12. prosince 9:00.
Za PSO zveršoval Vojta Stehlík,
tympanista a básnický přeběhlík
foto: Martin Kábrt

Filumenistická výstava
Klubu sběratelů Policka

Samostatná výstava sběratelů zápalkových nálepek
v Zeleném domečku v Polici nad Metují po letech opět
připomněla polické sběratele. A skutečně bylo na co se
dívat a co obdivovat.
Filumenisté Vladimír Hájek z Náchoda, Mirek
Fulka z Police a předseda spolku Josef Máslo ze Žďáru
nad Metují sáhli do svých truhlic s „poklady“ a předvedli kolekce krabičkových nálepek, přířezů (z kartonu
vyražených krabiček na zápalky), nálepek na dopravní
bedny se zápalkami, balíčkových nálepek a dalších.
A kdo ještě nevěděl, dozvěděl se tu, že klub vydal
své vlastní krabičky zápalek nebo že výroba zápalek
v Česku bohužel skončila, avšak v Evropě stále pokračuje. A nejen sběratelé dovedou v manufakturních podmínkách pokračovat v díle našich předků a zachránit
to, co se státu ani velkým výrobcům nikdy nepodaří.
Třeba zde mimo jiné vystavené nálepky na sirky firmy
Zápalka pana Pálky a další.
Skvělým počinem zapálených sběratelů i organizátorů byl záměr pozvat na výstavu děti ze Základní
školy. Třeba jen jednoho žáka výstava inspiruje a nenaplní se chmurné vize jednoho vystavovatele: „Až my
odejdeme, ve všech klubech bude prázdno“.
Až budete číst tyto řádky, v Zeleném domečku se
už bude připravovat výstava vánoční. Ovšem nezoufejme. Členové Klubu sběratelů a obětaví lidé z Muzea
papírových modelů a spolku Apeiron, kteří zde výstavy
organizují, mají úžasné vize, bez nichž se nakonec nic
pořádného udělat nedá.
Až bude další výstava Klub sběratelů Policka, (uvažuje se o výstavě pohlednic ze sbírek Jaroslava Škopa)
nenechte si ji ujít. Nakonec ani žádnou z výstav, které
pořádá spolek Apeiron s Muzeem papírových modelů.
I když malou výstavní síní třeba jen projdete, vždy ve
vás podnítí nějakou myšlenkou, protože výstavy zde
jsou kreativní inspirující. Představují totiž díla lidských
rukou. A na vernisážích o nich dovede jeden z autorů
oněch nádherných podnětů, Pavel Frydrych, zaníceně
a poutavě hovořit. Stačí si přijít poslechnout, přijít se
podívat.
Jindřich Horkel
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MUZEUM MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ V PROSINCI 2017

Sejdeme se u vánočního stolu
(16. 12. 2017)

Cech panen rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě srdečně
zvou v sobotu 16. prosince 2017 do staré školy Dřevěnky v Polici nad
Metují na již tradiční
předvánoční den řemesel. Členky Cechu panen
rukodělných předvedou
návštěvníkům
tradiční rukodělné techniky,
ukázky vánoční výzdoby a především ukázky vánočního prostírání
stolů. Starou školu lze navštívit od 9,00 do 16,00 hod.
Těšíme se na Vás!

Život na provázku – výstava loutek

Regionální muzeum v Náchodě zve návštěvníky do staré školy
Dřevěnky v Polici nad Metují na výstavu loutek. Tradiční vánoční výstava v prostorách staré roubené školy tentokráte přiblíží návštěvníkům
loutky a marionety ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Vernisáž
výstavy proběhne ve čtvrtek 14. prosince v 17,00 hod. Výstava potrvá
od 15. prosince 2016 do 7. ledna 2017. Otevřeno bude denně mimo
pondělí 9-12, 13-17,00 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2016 a 1. 1.
2017 zavřeno, na druhý svátek vánoční 26. 12. bude otevřeno
Mgr. Jan Tůma
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25. prosince 2017
ve 20:00 hodin

LEDVIN STONES

KINO TEPLICE NAD METUJÍ

Základní a
Mateřská
škola Suchý
Důl
ve spolupráci s
obcí Suchý Důl

pořádá dne
3. 12. 2017
v 17.00
hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU.
ČTVRTEK 14. PROSINCE 2017
V 19:00 HODIN
Vstupné: Předprodej v Infocentru v Teplicích nad
Metují od 13. 11. 2017 130 Kč, na místě 180 Kč
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Součástí bude vánoční jarmark
v kulturním domě.
Občerstvení zajištěno.

POHÁDKU
O PEJSKOVI A KOČIČCE
KULTURNÍ DŮM - SUCHÝ DŮL
V NEDĚLI 10.12.2017 OD 14:00
V NEDĚLI 17.12.2017 OD 14:00
20,- KČ
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

Svatá rodina

Svatá rodina, James Collinson,1878
Svatá rodina v křesťanské tradici označuje rodinu tvořenou Pannou Marií, svatým
Josefem a malým Ježíšem. Zejména v římskokatolické církvi je uváděna jako nejlepší
příklad lásky, ctnosti a svornosti a příklad pro
život katolických rodin.
Svátek Svaté rodiny je spjat s biblickým
příběhem o narození Ježíše Krista a s oslavou
křesťanských Vánoc. Jeho podstatou je oslava narození (vtělení) Ježíše Krista jako syna
Božího. Tyto události jsou popsány v Novém
zákoně v evangeliích podle Lukáše a podle
Matouše.
V době, kdy byla matka Jana Křtitele sv.
Alžběta v šestém měsíci těhotenství, zjevil
se archanděl Gabriel v Nazaretě její příbuzné
Marii, panně zasnoubené Josefovi, muži z rodu
Davidova. Anděl Marii oznámil, že počne a
porodí syna Ježíše, jenž bude navěky kralovat
nad rodem Jákobovým a jehož království bude
bez konce. Josef poté, co zjistil, že Marie počala z Ducha svatého, ji chtěl tajně propustit,
avšak v noci k němu sestoupil anděl a řekl mu,
aby se nebál přijmout Marii za svou manželku,
neboť to co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. „Marie porodí syna, dáš mu jméno Ježíš,
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
Na základě císařova příkazu o sčítání
lidu se Josef s Marií vydali z Galileje z města
Nazareta do Judska do města Davidova jménem Betlém, kde se měl Josef nechat i s Marií
zapsat. Když dorazili do města, porodila Marie
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenék a položila do jeslí v chlévě, kde nocovali,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
Pastýři v okolí pásli pod širým nebem a v noci
se střídali v hlídkách u svého stáda.   Té noci se
jim zjevil anděl a oznámil jim, že se jim v městě Davidově narodil Spasitel, Kristus Pán.
„Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko
v plenkách položené do jeslí.“ Když spatřili,
pověděli o tom ostatním.
Narození Ježíše předpověděla hvězda, která byla později při oslavách Vánoc zobrazována jako kometa. Tuto hvězdu spatřili mudrci
z východu a přišli do Jeruzaléma, kde se vyptávali po narozeném králi Židů (Ježíšovi), aby
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se mu poklonili. Zprávy o tom se donesly králi
Herodovi, který se znepokojil a svolal kněží a
zákoníky a vyptával se jich na místo narození
onoho Mesiáše. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka.“
Herodes tedy vyslal mudrce do Betléma, aby
dítě nalezli a podali mu zprávu, aby se mu
mohl jít také poklonit. Hvězda, kterou mudrci
předtím spatřili, se jim opět zjevila a ukázala
jim cestu k místu, kde bylo dítě. Mudrci pak
nalezli přístřeší i Ježíše s Marií a s Josefem.
Poklonili se Ježíšovi a předali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali napomenutí, aby se nevraceli k Herodovi, a tak se
vydali jinou cestou do své země. K Josefovi
ve snu také sestoupil anděl a varoval jej před
Herodem, a on proto uprchl spolu s Marií a
s Ježíškem do Egypta. Když se mudrci nevrátili k Herodovi se zprávou o novém židovském
králi, dal příkaz povraždit v Betlémě a okolí
všechny děti mladší dvou let. Josef s Marií a
s Ježíšem se vrátili teprve po Herodově smrti a
usadili se v Nazaretu.
V liturgickém kalendáři římskokatolické církve připadal svátek Svaté rodiny před
liturgickou reformou po druhém vatikánském
koncilu na neděli v oktávu Zjevení Páně, to je
mezi 7. a 13. lednem. Nyní se slaví v neděli
v oktávu Narození Páně s výjimkou roku, kdy
slavnost Narození Páně a Matky Boží Panny
Marie (1. ledna) připadá na neděli. Pak se tento
svátek slaví v pátek 30. prosince. Svátek Svaté
rodiny je dnem, kdy manželé obnovují manželský slib.
V nejstarších dobách se na vyobrazeních
Svaté rodiny objevuje pouze dítě Ježíš se svou
matkou Pannou Marií. Teprve od 2. poloviny
14. století se Josef posunuje z podružné role
pěstouna Páně do pozice světce. Od 15. století
se v malířství a sochařství objevuje širší pojetí Svaté rodiny jakožto příbuzenstva Kristova
včetně prarodičů sv. Anny a sv. Jáchyma (rodiče P. Marie) a sv. Alžběty (příbuzná, snad
sestřenice P. Marie) a sv. Zachariáše s jejich synem sv. Janem Křtitelem. Dějové vyobrazení
se v křesťanské ikonografii odvíjí podle textů
čtyř evangelií či apokryfních textů a zahrnuje výjevy: Narození Páně, Klanění Tří králů a
Útěk do Egypta.
Svatá rodina, tvořená dítětem Ježíšem,
jeho matkou Pannou Marií a pěstounem sv.
Josefem, se jakožto vzor křesťanské rodiny těšila všeobecně velké úctě jak ze strany katolické církve, tak i prostých věřících. Dokladem je
celá řada památek jí zasvěcených. Motiv Svaté
rodiny se objevuje na chrámových oltářích a
obrazech, na drobných sakrálních památkách
v plenéru i přímo v domácnostech zbožných
obyvatel se zbožným úmyslem vyprosit si
Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu.
Nesmíme samozřejmě zapomenout
ani na nejrozšířenější zobrazení Svaté rodiny,
které se objevuje v betlémech, ukazujících
biblickou scénu narození Ježíše Krista. První
betlém postavil r. 1223 ve své jeskyni nedaleko
italského městečka Assisi sv. František, který
toužil prožít vánoční noc stejně, jako se kdysi
udála v Betlémě. Jeho nápad se ujal a začal se

Jak se žilo v Polici
před sto lety
Prosinec roku 1917

„Kostelní správa pořídila nový zvonek,
tak zvaný sanktus, na věžičku nad kostelní přesbyteří kterážto byla ode dne 14.
listopadu 1916 jako lucerna dvou zvonků
zbavená. Zvonek ten ulit jest v Broumově.
Nyní slouží též ten zvonek jako umíráček.“
(Josef Brandejs: Letopisy a paměti Polické;
SOkA Náchod)

6. prosince 1917

„darovali bratři Eduard a Julius
Goldmanové, továrníci v Polici n. Met.
84 m barchetu jako vánoční nadílku zdejší
chudé školní mládeži.“ (Kronika obecné
školy)

17. prosince 1917

„přišlo 20 vojáků z dráhy a s dlouhými
holemi a se špicemi, aby mohli zkoušet v
pytlích aneb v seně neb slámě, jestli by nebylo u sedláků něco skrytě schované, obilí,
žito, pšenice, ječmen neb oves a přišli tito
vojáci do vesnic toto rekvírovati. Rozdělili
se vojáci po 4 mužích a ke každé partii
připojil se c. k. okresní komisař a místní starosta, aby hospodářům jen odměřili
skrovnou dávku, zbytek pro jeho domácnost ku spotřebě a ku setí. Takto se stalo
i s bramborami, v každé vesnici bylo takto
stejně rekvírováno. Od této doby rekvizice
se více skoro nikdo neobešel u rolníka, aby
on jemu prodal co od obilí neb bramborů.
Naříkali oni sami, že jsou velmi skromně
odměřené, že nebudou sami mít svým dělníkům co dáti jísti.“ (Josef Brandejs: Letopisy
a paměti Polické; SOkA Náchod)

20. prosince 1917

byl nařízen nový odvod 50 kusů hovězího dobytka z polického okresu. Rekvizice
a odvod skotu na polické nádraží se konalo
pod dohledem vojenské komise a za asistence četnictva.
Z publikace Miroslava Pichla Police nad
Metují v datech vybral František Janeček

šířit po celé Evropě, a tak byly v období Vánoc
stavěny betlémy nejprve v chrámech a později pronikly i do šlechtických sídel a bohatých
měšťanských domácností. Na konci 18. století
se císař Josef II. sice pokusil zakázat umísťování jeslí v kostelích, tento zákaz se však naštěstí
v praxi příliš neujal a co víc, stavění betlémů
se stalo tak populární, že začalo pronikat i do
lidového prostředí. A tak snad v každé chalupě si lidé o Vánocích stavěli betlém či alespoň
jesličky zobrazující Svatou rodinu a příběh
narození Jezulátka. A díky tomu můžeme říci,
že zobrazení Svaté rodiny patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější sakrální motivy vůbec, a
to nejen v minulosti, ale až do dnešních dnů.
Zdroje: VONDROUŠKOVÁ, Alena – SKOPOVÁ,
Kamila: České zvyky a obyčeje, Albatros, Praha
2004. Časopis Pod Zvičinou č. 5/2015, Wikipedie

František Janeček
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KALENDÁRIUM
Výročí narození a úmrtí slavných českých spisovatelů v prosinci
21. prosince 1926 - Narodil se v Praze v židovské rodině Arnošt Lustig, český židovský
spisovatel a publicista světového významu,
autor celé řady děl s tématem holokaustu. Jeho

život hluboce poznamenala válka. Od roku
1942 prošel postupně koncentračními tábory
Terezín, Osvětim, Buchenwald. Na jaře 1945
uprchl z transportu smrti, ukrýval se v Praze a
účastnil se i Pražského povstání. Od roku 1946
studoval na Vysoké škole politických a sociálních věd, začal také přispívat do novin a časopisů. Roku 1948 odjel do Izraele, pracoval zde
jako zpravodaj v izraelsko-arabské válce. Po
návratu se stal režisérem v Československém
rozhlase, později přešel do redakce týdeníku Mladý svět, od roku 1960 byl scenáristou
v Československém státním filmu. Po roce
1968 byly veškeré Lustigovy knihy vyřazeny z veřejných knihoven. Autor odešel do
USA, kde pracoval jako profesor literatury a
filmu. Svá díla vydával v nakladatelství 68
Publishers v Torontu (román Král promluvil,
neřekl nic). Ve svých dílech – Modlitba pro
Kateřinu Horowitzovou, Dita Saxová, Noc a
Naděje, Démanty noci – se zabýval židovskou
tematikou a utrpením za války. Zemřel 26.
února 2011 v Praze na rakovinu (ve věku 84
let). Dílo Arnošta Lustiga nabylo velkého významu a ovlivnilo celou řadu dalších autorů.
22. prosince 1867 - Narodil se v Liberci
František Xaver Šalda, literární kritik, novinář, spisovatel, jedna z nejvýznamnějších
osobností české kultury 20. století. Jeho kritiky formovaly českou literaturu a umění od
devadesátých let 19. století až do třicátých let
20. století. Nedostudoval právnickou fakultu
v Praze, pak ale získal doktorát na filozofické fakultě a věnoval se spisovatelské činnosti.
Byl členem redakce Ottova slovníku naučného. Do něho přispěl především hesly o francouzské literatuře. Koncem 19. století Šalda
podlehl pohybové chorobě. Od roku 1916
přednášel na Karlově univerzitě moderní světové literatury. Od roku 1928 vydával vlastní
časopis – Šaldův zápisník. Největšího významu dosáhl ve svých pracích o literatuře, především v kritikách. Je považován za zakladatele
české moderní kritiky. O prázdninách v letech
Polický měsíčník - prosinec 2017

použil slovo „robot“, Bílá nemoc, Matka),
novinářem a esejistou, básníkem i překladatelem. Tři roky před smrtí se oženil s českou
herečkou Olgou Scheinpflugovou. Fašizující
pravice na něj rozpoutala štvanici. Byl jí již
dlouhou dobu trnem v oku pro své přátelství
s T. G. Masarykem, které trvalo až do prezidentovy smrti a z něhož vznikly proslulé knihy
rozhovorů, ale zejména pro aktuální hodnoty
jeho filozofie. Čapkova idealizace malého člověka a životních hodnot se stala východiskem
odporu proti válce a fašismu. Zemřel na zápal
plic necelé tři měsíce po podpisu Mnichovské
dohody, pohřben byl na vyšehradském hřbitově v Praze.

1916 a 1917 pobýval v Polici nad Metují. Byl
častým návštěvníkem na faře v Bezděkově,
kam chodil navštěvovat Sigismunda Boušku.
Za svých pobytů v Polici vytěžil materiál pro
povídku První otřesy, která později vyšla ve
sbírce Život ironický a jiné povídky. Zemřel 4.
dubna 1937 v Praze.
25. prosince 1938 – Zemřel v Praze Karel
Čapek, český filozof, spisovatel, dramatik,
novinář a překladatel. Narodil se 9. ledna
1890 v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře.
Dosáhl doktorátu z filozofie, ale z existenčních

důvodů pracoval nejdříve jako vychovatel a
knihovník. Později se plně věnoval literární
činnosti. Působil v redakci Národních listů, od
roku 1921 až do své smrti v redakci Lidových
novin. Založil československou odbočku mezinárodní spisovatelské organizace Penklub.
Podnikal mnohé cesty do zahraničí (Itálie,
Anglie, Španělsko, Holandsko, Skandinávie).
Svoji literární tvorbu zahájil před první světovou válkou, zpočátku tvořil se svým bratrem
Josefem, který byl především malířem. Až
později publikoval sám. Zanechal obrovské
literární dílo: byl prozaikem (Válka s mloky),
dramatikem (R.U.R. – vůbec poprvé v historii

30. prosince 1952 – Zemřel v Praze ve
věku 70 let Ivan Olbracht, český spisovatel-prozaik a publicista. Narodil se v Semilech
6. ledna 1882 v rodině advokáta a spisovatele Antala Staška. Jména obou umělců jsou
pseudonymy (I. Olbracht = Kamil Zeman, A.
Stašek = Antonín Zeman). Studoval v Berlíně
práva, pak v Praze filozofii, ale studia nedokončil a zcela se věnoval publicistické činnosti. Pracoval jako sociálně demokratický novinář ve vídeňských Dělnických listech, stal se
redaktorem pražského Práva lidu.  Účastnil se

sjezdu III. Internacionály v sovětském Rusku,
zcela se nadchl pro myšlenky komunismu.  Po
návratu se uplatnil jako redaktor Rudého práva a dalších stranických listů. Od roku 1943
byl členem ilegální komunistické skupiny, po
osvobození byl zvolen poslancem Národního
shromáždění a členem ÚV KSČ. Olbrachtova
prvotina O zlých samotářích byla ovlivněna
tvorbou M. Gorkého. Poněkud tendenčně dnes
působí jeho reportáže Obrazy ze soudobého
Ruska i agitační Anna proletářka. Vrcholem
jeho tvorby je však baladický příběh Nikola
Šohaj loupežník z prostředí pašeráků koní na
Podkarpatské Rusi, proslavený mnohem později v poetickém divadelním i filmovém zpracování jako muzikál Balada pro banditu. Jako
strhující vypravěč se předvedl i v řadě dalších
prací (Biblické příběhy, Ze starých letopisů,
Dobyvatel a jiné)
Připravil František Janeček
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PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Počátky lyžování na Policku

V tomto roce uplynulo sto deset let od
prvního nesmělého pokusu o výrobu lyží v
Polici nad Metují. Známý sokolský pracovník
František Kincl (1892 - 1981) na to později
vzpomínal: „Začalo to v Polici na Záměstí v
čp. 122. Bydleli tam dva mistři, jeden malíř,
Josef Vítek, druhý švec, Jan Vanžura. Oba posedla jedné krásné zimy v roce 1907 myšlenka
lyžařská. Nastalo velké rokování a první lyže
po dlouhých úvahách jim zhotovil kolářský
mistr v Pěkově. Nyní nastala otázka problematičtější a důležitější: vázání. Švec Vanžura
je zhotovil z řemínků, a sice pro špičku bot a
přes nárt. V roce 1908 při prvním sněhu se sjel
poprvé Šolcův kopec. A pokus dopadl bídně“.
Ani druhý pokus Vanžurovi a Vítkovi nevyšel, jak by si představovali. A není se čemu
divit. Ani jeden z nich totiž neměl nejmenší
tušení o tom, jak by vázání na lyže mělo vypadat, natož fungovat. Švec Vančura proto po
prvním neúspěšném pokusu s řemínkovým
vázáním obětoval staré boty, které důkladně
přišrouboval za špičky a paty k lyžím. Nový
Vanžurův pokus o sjetí Šolcova kopce za
Pohlovým statkem v Malé Ledhuji však opět
skončil katastrofálně - vytrhly se mu boty i
se šrouby. Vše se naštěstí obešlo bez zranění. Je pozoruhodné, že až v tomto okamžiku
začali oba pánové pročítat literaturu o jízdě
na lyžích. U zrodu použitelného vázání však
nakonec stála stará matka Josefa Vítka, která
zasáhla do pesimistického rozjímání obou výtečníků svým neokázalým, přitom však zcela
zásadním postřehem. František Kincl později
vložil do jejích úst tuto větu: „Hoši, máte to
vázání asi špatně namontované. Koupila jsem
si letos vojenský kalendář, kde jsou obrázky
rakouských vojínů při jízdě na lyžích a na
jednom obrázku jsou klečící vojáci na lyžích
při střelbě s puškou. Při kleku však mají patu
volnou a tvoří i s vázáním kolmý úhel s vodorovnou lyží na sněhu“. To byl nakonec zásadní postřeh, který umožnil ševci Vanžurovi
namontovat na lyže první funkční vázání krkonošského typu vlastní konstrukce a výroby.
Nelze opomenout, že na jeho výrobě se podílel
také Josef Vítek, v jehož malířské dílně byla
vázání impregnována.
Z tohoto poněkud úsměvného příběhu by
se mohlo zdát, že v roce 1907 na Policku nikdo
lyže neviděl, ba je ani neznal. Opak je však
pravdou. První lyže se v Polici nad Metují objevily již v roce 1903, kdy je sem přivezl soudní rada JUDr. Antonín Šilhavý. Bylo to v roce,
kdy byl z iniciativy neúnavného propagátora
sportu Josefa Rösslera-Ořovského založen
Svaz lyžařů v Království Českém.
V roce 1903 se lyžovalo již také
v Hronově. Průkopníky zdejšího lyžování
byli učitel Baltazar Matějka, továrník Richard
Posselt, poštovní úředník Jaromír Šára, učitel Bedřich Švorčík a lékárník Miloslav
Balík. U počátků hronovského lyžování navíc nestál nikdo menší než Rössler–Ořovský.
Bedřich Švorčík na to později na stránkách
Nového času zavzpomínal: „V roce 1901 jsem
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nastoupil jako výpomocný podučitel své první
místo ve Zbečníku. … Každý večer jsem navštěvoval svého nejmilejšího přítele MgPh.
Miloslava Balíka v lékárně. Jednou nás při
besedě překvapil Lev Rössler – Ořovský, sportovní generaci z přelomu století známý propagátor lyžaření. »Jezdíte na lyžích?. Máte tu
nádherný terén.« Po naší záporné odpovědi
slíbil, že nám lyže pošle. A poslal těžké, bukové. Vázání bylo kompozicí rákosového prutu v
podobě hrušky, přepnuté dvěma řemínky. A jen
jedna bambusová tyč, zato přes dva metry vysoká s okovanou špičkou, holá, bez obvyklého
kroužku. A začalo se. Poněvadž Míla nastoupil v Dubrovníku v lékárně vojenskou službu,
první vypadl z našeho kroužku. Zbyl čtyřlístek:
poštmistr Jaromír Šára, Emil Posselt, kolega
učitel Baltazar Matějka a já.“ Ani tito lyžaři
ale nebyli zdaleka prvními v regionu.
Již v roce 1896 se na sousedním
Broumovsku na lyžích proháněl pozdější
všestranný sportovec Emerich Rath (1883
- 1962). První lyže si nechal, ještě jako žák
měšťanky v Broumově, dovézt od svého
spolužáka z Vídně. Na nich pak jezdil nejen
v Broumově, ale i po okolních pohraničních
horách. Rath popsal později své lyžařské začátky v časopise Zimní sport (1931/32). Uvádí
zde, že měl jednu dlouhou bambusovou hůl,
kterou se odrážel. Lyžařské technice se učil
sám jako samouk. Zastavoval vlastním způsobem, jakýmsi švihem podobným pozdějšímu
telemarku. Ve vzpomínkách Rath také uvádí,
že netrvalo dlouho a v Broumově se objevili
další lyžaři.
Velmi starou tradici lyžování, ba i výroby
lyží, měl také Machov. Do sbírky Jindřicha
Vaňka se například dostal pár lyží vyrobený
údajně již kolem roku 1896 v kolářské dílně
pana Plného v Machově. Tento údaj však není
zcela jistý, neboť lyže jsou osazeny unikátní napodobeninou vázání Bilgeri, které bylo
patentováno až v roce 1908. Zprávy o lyžařích v Machově ostatně pocházejí také až z

roku 1907. Masivní lyže archaického vzhledu však mohou být starší než samo vázání.
Napodobenina celokovového odpruženého
vázání Bilgeri byla vyrobena také v Machově,
v zámečnické dílně pana Benedikta Plného.
Jedná se o ruční práci, dokládající řemeslnou
vyspělost místních výrobců, která ostře kontrastuje se soudobými pokusy o vlastní vázání
v Polici nad Metují.
Ačkoliv se v roce 1908 polickému ševci
Janu Vanžurovi a malíři Josefu Vítkovi nakonec podařilo sestavit již plně funkční vázání
lyží, zvolili další zájemci o lyžování v Polici
raději cestu nákupu kompletních lyží od již
zavedených výrobců. Již v následujícím roce
1909 si tak František Vítek, bratr malíře Josefa
Vítka, objednal kompletní lyže z Vysokého
nad Jizerou. V zápětí ho následoval také skladník Čeněk Vanžura, bratr ševce Jana Vanžury,
a také jejich švagr Zajíček.
V roce 1910 pak začali lyžovat i sokolové František Kincl a Josef Dostál, knihkupec
Antonín Krtička, respicient finanční stráže
Lev Adamec a učitel Trčka. O lyžaření se
krátce pokoušel i dlouholetý místostarosta a
náčelník Sokola Josef Kresta. K lyžařským
pionýrům v Polici patřil také Sláva Švorčík,
vyhlášený svým prkenným stylem. František
Kyncl na něj vzpomínal: „Jezdil jako prkno,
kácel se vzpřímen, domů jezdil vždy s nějakým
malérem, buď roztrhané kalhoty, zlámanou
hůl nebo lyži.“ Instruktoři lyžování tehdy nebyli a tak každý jezdil, jak uměl. Při prudkých
sjezdech se brzdilo holí, pomocí níž se prováděly také obraty. To ale přinášelo řadu nečekaných nebezpečí. Nechme opět promluvit
Františka Kyncla: „Pamatuji se na jednu příhodu, která se stala ševci Vančurovi. Dal si hůl
jednou mezi kolena a při sjezdu narazil a pohmoždil se ve velmi choulostivém místě. Trpěl
s tím několik dní.“ Sjížděl se většinou svah na
Zadomí, ale i svahy na Ostaši od Peregrina do
Klučanky, příkrá rokle z Hejdy, svah z Boru
do Machova, i strmé svahy v okolí Dědova,

Průkopníci lyžování z Hronova v roce 1903
(Šára, Posselt, Švorčík a Matějka. Foto Antonín Fuchs)
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Dřevíče a Turova. První poličtí lyžaři pořádali
často i delší turistické výlety do Jiráskových
Skal, na Hvězdu, Slavný, do Řeřišného a na
Bukovinu.
Výlety na Bukovinu byly oblíbené také
mezi lyžaři v Hronově. Tyto vyjížďky přes
hranici však mohly být poměrně nebezpečné.
Lyže totiž neunikly pozornosti pašerákům,
kteří přes hranici pašovali zboží z bývalého
Pruska do Čech. Krok s nimi museli držet také
financové. Tak již v roce 1907 jsou zmínky o
tom, že v Machově jezdili mladší financové na
lyžích. Problém pašeráků na lyžích byl patrně
tak velký, že financové neváhali na podezřelé
lyžaře v prostoru hranic bez varování střílet.
Ukazuje to jeden incident, ke kterému došlo
někdy před první světovou válkou právě na
Bukovině. Na celou událost později vzpomínal učitel Bedřich Švorčík: „Jednou v neděli
za hrozné vichrové čičenice, kdy nás kdekdo
varoval, ať nikam nejezdíme, jel jsem po obědě s Matějkou na Bor. Těžko jsme se v té vánici
zakusovali na strmé stráně Boru. Tam byl nádherný hotel s výhledem na Krkonoše a až do
Hradce. Jindy v neděli byl hotel nabitý hosty z
Chudoby, kteří tam na saních jeli na »šlitáš«.
Ale právě pro tu psotu jsme tam byli jen dva.
Den před tím najal hotel občan z Vratislavi
a chudák – tvářil se jako příčestí trpné, vida
nádherné místnosti prázdné. Bylo nám ho líto.
Objednaný horký Korn přinesly nám baletním
krokem dvě dcery. Jedna sedla k pianu, druhá
k nám. Rozloučili jsme se v ohromné náladě.
Den se vybláznil, vítr ulehl do roklí, úplněk
a sníh prašan jako v Alpách. Když jsme minuli samotu Závrchy, šustili jsme si to žlabem
mezi lesy dolů. Zdálo se mi, že někdo zvolal
„Halt!“ Myslel jsem, že to byl přelud, ale
hrom do toho, na tři čtyři metry ode mne „rac
ho!“ Mohutný vodotrysk prašanu vytryskl do
výše. Rakouský „financ“ maje nás za pašeráky, po mně – zadnějšímu – střelil. Než nabil
zastaralou Werndlovku novou olověnou kulí,

byli jsme v Sedmákovicích“.
K velkému rozvoji lyžování v Polici nad
Metují došlo po první světové válce. Přibývalo
i lyžařů. Mezi prvními byl i Josef Kábrt a Ing.
Emil Katschner. Své lyžařské umění předváděl na svazích v Polici legionář Šolc, který se
naučil lyžovat na italské frontě. Místní lyžaři
pořádali také každou neděli výlety na lyžích.
Nejoblíbenějším cílem byl Čapí vrch, pravidelně se jezdilo na Štědrý den odpoledne na
Hvězdu. Velká výletní lyžařská parta vznikla
v Sokole. Jejími členy byl F. Kincl, F. Kohl,
S. Vyčítal, dr. J. Janoušek, L. Meissner, J.
Koutský, K. Paulů a učitel B. Krtička. Z mladších to byl J. Mrnka, M. Pohl, bratři Jenkové,
V. Kvapil, J. Holota, ale také děvčata Marie
a Anna Teichmanovy, Jana a Věra Pášmovy.
Další výletní parta se soustřeďovala v Klubu
turistů (bratři Vanžurové, O. Gutfreund, V.
Krista, fotograf S. Šrůtek).
Kouzlu lyžování krátce po první světové
válce propadly i děti. Ty však obvykle neměly
prostředky na pořízení drahých lyží. Musely
tedy improvizovat. Takto na tu dobu vzpomínal známý sokolský pracovník z Police nad
Metují, Míla Pohl: „V kolnách kulhavého
Antoše bylo uskladněno několik zcela prázdných vysokých sudů, jejichž dýhy by mohly nahradit snad lyže? Stačilo kopnout do sudu, aby
obruče spadly, potají je odnést z místa činu, a
bylo vyhráno. Teď jen kousek kůže, aby se bota
mohla zasunout do vzniklého oka a důmyslná
náhražka lyží byla hotová. Prkénka byla ale
neposlušná, sama vyklouzla a ujížděla ze stráně a nešťastník je musel honit. A zase stačilo
se jen zamyslet, na špičce se zatloukly hřebíčky a provázek, který spojoval obě lyže tak,
že provázek, jako opratě kočího řídil směr a
rychlost těchto prvních lyží.“ Lyžování se stalo pro chudé děti v Polici dostupnější až v roce
1923. Tehdy zakoupil výbor polického Sokola
na návrh Františka Kincla šesti párů lyží s
„bačkorovým“ vázáním pro chudší chlapce,

kteří si je pak střídavě půjčovali.
Velký rozmach lyžování na Policku nastal po 1. zimní olympiádě v Chamomix v
roce 1924. Nesporný vliv měla také výroba
levných lyží, kterou v roce 1925 zahájil hlavňovský kolář František Hruška. Učitel Krtička
jako jeden z prvních na Policku tehdy zaváděl
jízdu „švihem“. Z počátku to byl „telemark“,
později i „kristiánky“, které předváděl a učil
mladé adepty lyžování. Pouze švec Vanžura
jezdil stále postaru o jedné holi až do svého
stáří.
Brzy se objevily také   první lyžařské závody, jejichž střediskem se stala Bukovice,
kde závody pořádala tělovýchovná jednota Sokol Bukovice. Zásluhou Karla Paula a
hlavně „dědy“ Hejnyše se zde závody v běhu
konaly každým rokem. O těch prvních kolem Ostaše nejsou žádné záznamy, avšak při
dalších, v roce 1927 se stal vítězem člen finanční stráže Filippi, který své vítězství opakoval v letech 1928 a 1930, a pak ještě v roce
1933. Nemalým podnětem k závodění bylo
postavení lyžařského můstku v roce 1930 na
stráni proti Martincovu mlýnu u Bukovice,
sice bez nájezdové věže, ale s dřevěnou konstrukcí stolu. Tam se konaly 27. ledna 1931 i
okrskové závody. Ve třicátých a čtyřicátých
letech se objevila již nová, mladší generace
závodníků. V Police to byli například Jarda
Bendl, Josef Beran, Foglar a především hlavní
představitelé tehdejší závodní generace bratři
Josef a Oldřich Jenkové, o něco později pak i
Sláva Jenka, či lyžařky Věra Čejková a Anča
Jirmanová. Lyžování se tehdy již natolik rozšířilo, že v polickém Sokole byl utvořen zvláštní
lyžařský odbor, který měl k 1. lednu 1932 již
131 členů. V roce 1932 vyslal své závodníky
dokonce i na župní lyžařské závody. Řada v
Polici odchovaných závodníků později působila a proslavila se i mimo Policko.
Jan Tůma

Š KO L S T V Í

ZUŠlechťujemeZUŠ v Polici nad Metují

„My jsme žáci z Police, potřebujem velice, ZUŠlechtit naší ZUŠ, čtyři tři dva jedna
už,“ zpívají žáci pěveckého kroužku školy na
podporu on-line sbírky na portálu hithit.com,
která byla spuštěna 30. října s ušlechtilým záměrem – vybavit nově budovaný koncertní
sál, na nějž z úvěru města nezbývají finanční
prostředky.
ZUŠ si klade za cíl zajistit adekvátní kapacitu školy pro nadmíru zájemců z řad žáků.
Především těm chce dát moderně vybavený
koncertní sál, kde budou moci předvést svůj
talent. Děti by totiž měly mít možnost vystupovat na prknech, která pro ně znamenají svět.
Tím pomyslným světem jste pro ně vy - rodiče, babičky, přátelé a fanoušci ZUŠ.
Spuštěním kampaně se odpočítává 45
dní, během nichž máte možnost na konto
ZUŠlechtění koncertního sálu přispět. Většina
dní sice uběhla, ale ještě jich pár zbývá!
Proto zasedněte ke svým počítačům a zmobilizujte svou klávesnici www.hithit.com/
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zuslechtujemezus Možnost přispět máte jen
do 13. prosince. Na webu je k výběru mnoho odměn, které můžete výměnou za finanční
příspěvek získat. Chcete dát koncertnímu sálu
oponu, anebo přispějete na světla a techniku?
Je tu i šance navrátit se do školních lavic a absolvovat hodinu hudební nauky nebo lekci keramiky za hrnčířským
kruhem. Chcete-li komentovanou prohlídku
školy nebo svůj vlastní
portrét – vše se vám
může splnit. Můžete si
dokonce dopřát vlastní doživotní sedadlo v
koncertním sále, anebo se „plácnout přes
kapsu“ a zafinancovat
Základní umělecké škole výbavu celého sálu.
Na závěr ze srdce

děkujeme těm, kteří už naši školu podpořili.
Máte-li ještě další možnost nebo nápad, jak
pomoci našemu projektu, obraťte se na nás na
zuslechtujeme@zuspolice.cz
Lubor Bořek, ředitel školy
a organizátoři sbírky
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Z polické mateřinky…

….bychom dnes rádi společně s Vámi trochu zabilancovali. Je to totiž už 15 let, co udržujeme partnerství s polskou mateřinkou ve
Swidnici.
Navštěvujeme se 2 x do roka, my jezdíme
do Swidnice v říjnu a oni k nám v červnu. Před
6 lety tomu bylo naopak. Prioritou návštěvy je
setkání hlavně předškoláků, ale také příprava
programu, oběda a občerstvení pro návštěvu.
S tím nám každoročně pomohou rodiče, maminky napečou něco sladkého a oběd zajišťují naše paní kuchařky. K organizaci návštěvy
je třeba zajistit nejen dopravu dětí, která stojí
v dnešní době nemalé peníze, ale také připravit nějaké prezenty a dárky pro všechny třídy.
Na jejich výrobě se podílejí především děti a
učitelky. Samozřejmostí je dárek pro paní ředitelku a obsluhující personál. Pro rodiče a děti je
podmínkou mít buď platný cestovní pas nebo
občanský průkaz.  
Program se odvíjí od celkového počtu dětí
a od počasí. Máme v rukávu vždy 2 varianty,
mokrou a suchou. Když je pěkné počasí, využíváme naší zahrady ke sportovním a herním  
účelům, což se dětem samozřejmě líbí nejvíce.
Pokud počasí nepřeje, snažíme se o prezentaci
našeho města. Swidničtí mají za sebou návštěvu MPM, muzea Merkur, vystoupení ZUŠ, velmi se jim líbila návštěva kostelíčka s vyprávěním pana faráře Lewického v polštině, výborný
program nám připravila p. Mgr. Boučková
v knihovně v podobě verze pohádky v češtině i
v polštině. V MŠ naše děti kamarádům z Polska
zazpívají, zahrají na flétničky, společně soutěžíme a poznáváme vzájemně naši i polskou řeč.
Při návštěvě našich dětí v Polsku jsme
měli možnost navštívit místní ZUŠ, kde si
děti v keramické dílně vytvářely drobné výrobky. Další rok jsme byly v edukačním centru „Nadlešnictva polského“ (toto centrum
bylo zřízeno z peněz EU), kde jsme se ocitli
v jeskyni plné netopýrů  a seznámili jsme se se
životem lesních zvířat. Vycpaniny těchto zvířat v životní velikosti zdobí celý areál centra.
Další návštěva proběhla v knihovně. Letos
nás swidničtí  vzali na náměstí  ,tzv. „rynek“.
Prohlédli jsme si muzeum kupectví a obchodu,
obdivovali jsme všechny 4 kašny, které jsou dominantou rohového náměstí -  rynku. Šli jsme
okolo divadla a došli na radnici, jejíž součástí
je věž s vyhlídkou na celé město a okolí. Na
věž vede krásný nový  bezbariérový přístup výtahem do prosklené vyhlídkové části . My dospělí jsme vystoupili ještě o několik schodů výš
na otevřenou věž. V prosklené části je několik
interaktivních obrazovek, které samozřejmě zaujaly dětí více, než opravdový výhled po okolí.
No a pro zajímavost uvádíme několik rozdílů v systému českého a polského školství :
Výchova a vzdělání:
yy školka má 100 dětí, takže je podobná
velikostí té naší,
yy od roku 2016 děti chodí do školy až v 7
letech a v MŠ se již učí základy čtení, psaní
a počítání, poslední ročník v MŠ je zde povinný. Poláci si slibují od tohoto kroku nižší počet dětí s odkladem školní docházky,
protože problém s vývojovým zráním dětí  
(tělesným, ale hlavně sociálním) je podobný
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jako u nás,
yy také již mají 2. rokem děti mladší 3 let,
yy děti chodí po obědě odpočívat jako u nás
s výjimkou 6 - 7 letých dětí, které se místo
odpočinku cíleně připravují na školu,
yy 6 - 7 leté děti jsou denně hodnoceny veřejně
na nástěnce ve třídě v jednotlivých oblastech
sluníčkem, mráčkem nebo černým puntíkem.
Hodnotí se hlavně chování, poznávání, počítání, pohyb, zpěv, ale třeba i výuka náboženství,
yy školy a školky všeobecně se musí hodně
prezentovat na veřejných akcích města, až to
někdy hraničí s tím, že se vytrácí vzdělávací
funkce škol a školek,
yy režim školky je úplně odlišný od toho našeho. Školka funguje od 6.00 do 14.00 hodin
oficiálně a bezplatně, dále pak do 16,30 hodin, ale to už se jedná o  zpoplatněnou službu
na základě dohody s rodiči  - docházka musí
být pravidelně např.  do 14,30 hodin, do 15
hodin a za každou další započatou hodinu
platí určenou taxu od 7 - 10  zlotých za hodinu. Při porušení dohodnutého času vyzvednutí dítěte platí rodiče další sankcionovanou
sazbu, která je samozřejmě vyšší,
yy děti mají snídani a 1 dopolední svačinu a
oběd až ve 13,30 hod., další odpolední svačina je pouze pro přihlášené nad rámec pracovní doby školky,
yy MŠ si často sjednává specializované externisty na hudbu, tanec, náboženství, výtvarné
tvoření apod.,
yy kupodivu v každé třídě hygieně stačí 2 WC a
2 umyvadla pro celou třídu – u nás je 1 WC a
1 umyvadlo na 5  dětí.
Školní kuchyně, provozní personál:
yy školní kuchyně je v Polsku vybavena precizně, vaří výborně. Úvazky kuchařek jsou
stejné jako u nás, uklízečky ale mají v náplni práce i pomocné práce v kuchyni, pomoc s dětmi, (samotný úklid je v jejich práci
druhořadý). Jejich práci denně koordinuje
ředitelka školy, což je někdy docela náročné,
yy co nás ale každou návštěvu překvapí, je, že
děti (a to jsou děti 6 - 7leté) mají opravdu příšerné stravovací návyky. Tak špatnou úroveň
stolování nemají ani naše 3leté děti.
Řízení školy :
yy paní ředitelka ve Swidnici má úvazek 10
hodin týdně u dětí (u nás je to 15 hodin) a
k ruce půl úvazku administrativní sekretářky (v Česku máme ředitelku a sekretářku
v jednom),
yy provozní rozpočet má školka ale dosti omezený, protože počet škol a školek ve městě
je vysoký, proto město musí hodně počítat.
Mimo to řada budov je starších 30 let, takže
musí být vynaloženy nemalé finance na opravy. Je ale nutné říci, že pokud se u nás dělá
investiční akce, dělá se v celku kompletně.
V Polsku jsme viděli, že např. každý rok vymění pouze 3 okna a dost. Město hodně využívá evropských dotací, což je vidět nejen
v oblasti školství,
yy Město školce platí na celý úvazek
pomocného údržbáře, který má na starost
péči o rozsáhlou zahradu,   údržbu, opravy,

pomáhá s vykládáním zboží pro jídelnu,
v případě stavebních a investičních prací
v MŠ je koordinátorem a dozorcem .
A dotaz jedné maminky nakonec:
„ A co děti, co z toho mají ony, máte to zapotřebí?“
Nevíme, zda lze dotaz stavět do této polohy, ale každopádně tím plníme spoustu bodů
Rámcově vzdělávacího programu, protože dítě
má možnost získat hned několik kompetencí,  
potřebných pro svůj vývoj:
¾¾ V oblasti řeči je nesporný rozvoj řečových
schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)  rozvoj
komunikativních dovedností (verbálních i
neverbálních) a kultivovaného projevu,
¾¾ v oblasti rozvoje sebepojetí a citů dětí dochází k poznávání sebe sama, rozvíjí se u
nich  pozitivní city ve vztahu k sobě, učí se
city plně prožívat,  získávají větší  sebevědomí, sebedůvěru , ale učí se i sebeovládání.
Nesporně se rozvíjí a kultivace mravního i
estetického vnímání, cítění a prožívání,
¾¾ v oblasti společenské u dětí pěstujeme multikulturní výchovu, dítě získá elementární
poznatky o světě vůbec - děti poznávají jinou kulturu, návyky, zemi,
¾¾ v oblasti získání komunikativní kompetence se dítě domlouvá gesty i slovy,
rozlišuje některé symboly, rozumí jejich
významu i funkci, komunikuje v běžných
situacích bez zábran a ostychu s dětmi i
s dospělými, chápe, že být komunikativní,
vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou .Ví,
že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že
je možno se jim učit. Má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku,
¾¾ v rámci získání sociální a personální
kompetence se dokáže ve skupině prosadit,
ale i podřídit, při společných činnostech se
domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky
a pravidla společenského styku. Je schopné
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a
uzavírat kompromisy. Je schopno chápat, že
lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich
odlišnostem a jedinečnostem,
¾¾ k rozvoji činnostní a občanské
kompetence má možnost dokázat rozpoznat
a využívat vlastní silné stránky, poznávat
svoje slabé stránky. Učí se chápat, že zájem
o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a
nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit jednu důležitou věc: návštěva polské mateřinky
je dobrovolnou aktivitou MŠ, tudiž i rodič se
může rozhodnout, zda dítě s námi do Polska
pošle či ne.
My se nyní těšíme na návštěvu dětí v červnu 2018 a vymýšlíme program, který by se
mohl našim polským kamarádům líbit.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti
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Podzimní sportování na základce

Pomalu končí třetí měsíc letošního školního roku a kromě té tradiční školní práce máme
za sebou i řadu sportovních akcí. Podzim jsme
zahájili běháním – vyhráli jsme okresní kolo
a byli stříbrní na kraji v přespoláku, zúčastnili
jsme se tradičního náchodského závodu družstev – Běhu do zámeckých schodů, hráli jsme
malou kopanou na broumovské umělce. A dařilo se nám také i v halových sportech. Z pověření okresní rady Asociace školních sportovních klubů jsme uspořádali okresní finále
děvčat i kluků ve stolním tenise. Tento sport
má u nás pod palcem kolega Pavel Kozlovský
a hlavně díky jemu proběhl tento turnaj skvěle. Navíc - jeho svěřenci se v silné konkurenci
také neztratili.
Jinak patří podzim hlavně florbalu. Se
všemi věkovými kategoriemi jsme se letos
zúčastnili okrskových a okresních kol. Těm
z vás, kteří si vzpomenou na mé zoufalé volání o pomoc při shánění trenérů pro florbalovou
mládež, musí být asi hned jasné, že nemáme
šanci proti týmům, které pravidelně trénují. I
tak bych chtěl poděkovat všem našim klukům
za předvedenou hru a nasazení. Asi nejblíže
měli k postupu naši nejstarší žáci a musím
zde opravdu smeknout před jejich hrou a bojovností. Popravdě – myslel jsem si, že dostanou ranec, ale hráli skvěle a s neuvěřitelnou
touhou po úspěchu. A i když jim postup unikl
opravdu jen o ten pověstný vlásek, mohou být
právem hrdí na své výkony. Škoda, mohli si
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zahrát „velký“ florbal v náchodské plechárně,
moc bych jim to přál… Základ sportovní party našich starších žáků tvoří Standa Rubáček,
Dan Hofman, David Prouza, Michal Thér,
Vojta Kubeček, Aleš Klimeš a společně s dalšími kluky jdou do všeho od sportu a z toho
mám radost.
Florbal děvčat, tak to je jiná káva. Tady
jde nejprve o nasazení a bojovnost a technika
hry jde až v dalším sledu. Najdou-li se mezi
holkama alespoň jedna-dvě hráčky, které si
s děravým míčkem rozumí, má pak jejich tým
velkou šanci na celkový úspěch. Ale podívaná je to skvělá. Obrovská bojovnost, radost i
z malých úspěchů a týmový duch – to vše dělá
z dívčího florbalu
neskutečnou podívanou.   A to myslím vážně. Zájem
o účast byl letos
v těchto kategoriích tak velký, že
jsme postavili dva
týmy – a to je také
radost…!
Samostatnou
kapitolou jsou florbalové turnaje pro
naše nejmenší žáky.
Florbalový
svaz
pořádá již pátým
rokem akci pro žákyně a žáky prvního stupně a naše

škola se těchto akcí pravidelně účastní. Je jasné, že je naše příprava téměř nulová, ale těší
nás zájem dětí i jejich bojovnost a chápeme
to jako přípravu na léta příští. A těch zážitků
a postřehů, které z akcí s touto věkovou kategorií zažívám, tak to by vydalo na dvoje vydání kvíčerovských sportovních listů… O to
smutnější je pak vysvětlování dětem, /to když
vám přinesou napsanou početnou soupisku i
s termínem, kdy by mohly chodit trénovat /, že
prostě žádný florbalový kroužek v Polici není.
Listopadem pro nás florbalová horečka
končí. Velké poděkování všem našim hráčkám
a hráčům za dobrou reprezentaci školy, klukům – osmákům, za pomoc při přípravě a průběhu těch turnajů, které jsme pořádali, všem
rozhodčím, kteří vyslyšeli mé prosby a přišli,
kolegu Teichmanovi za to, že mi trhá trny
z paty vždycky, když potřebuji a hlavně také
řediteli školy za podporu sportu a sportování.
Vypadá to, jako bych se tady lísal o prémie,
ale není tomu tak. Věřte mi, vím, jak to chodí
na jiných školách a tak opravdu – díky moc !
Nastupuje prosinec a s ním i další sportovní akce na naší škole. V tyto dny vypisuji
školní šachový turnaj, na kterém vybereme
náš repre tým pro okresní kolo v Náchodě a
také je už vypsán další ročník školní basketbalové dovednostní soutěže – O krále obroučky.
Na tyto, ale i na všechny ostatní akce, se může
přihlásit opravdu každý, kdo má třeba jen trošku chuť to zkusit. A tak neváhejte.
Hezký den všem
Petr Jansa, kabinet tv
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Na další přednášce PUVČ se posluchači sešli ve středu 18. přednášky se vrátila do obříjna. Na úvod přišlo posluchače pozdravit   trio Junior Brass dobí 1. republiky a popsala
polické ZUŠ ve složení Jakub Mayer (trubka), Míša Kohlová podíl Sudetoněmecké stra(lesní roh) a Prokop Šedek (baskřídlovka), které zahrálo skladby ny SpD, vedle agrárníků
připravené pro soutěž ve Vidnavě a za své vystoupení sklidi- největší strany tehdejšího
lo zasloužený potlesk. Pak se již ujal slova propagátor čínské parlamentu a jejího vůdce
medicíny pan Milan Schirlo. V úvodu své přednášky vysvětlil Konráda Henleina na rozhlavní principy čínské medicíny, kte- bití Československa. Po
rými jsou psychická pohoda a správné vytvoření Protektorátu a po
stravovací návyky. Čínští lékaři použí- odvolání Konstantina von Neuratha z funkce říšského protekvají v imunitním systému lidského těla tora se Heydrich stává hlavní postavou nacistické zvůle. Dne
dva termíny – Zheng Qi, tj. všechno, co 27. května je na něj v Praze – Kobylisích spáchán parašutisje v lidském těle dobré a Xie Qi, vše, ty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem atentát, po kterém
co je v těle nepřátelské (paraziti, toxiny, Heydrich na následky zranění umírá. Po jeho smrti je jmenován
viry a pod.). Mezi prostředky posilující novým říšským zastupujícím protektorem Kurt Daluege. Ten v
v organizmu Zheng Qi patří i medici- reakci na atentát rozpoutává vlnu represí - zatýkání, věznění, ponální houby. A těm a postavení mykoterapie v čínské medicíně pravy, vypálení Lidic a Ležáků. Po válce jsou hlavní viníci – K.
patřila následující část přednášky. Pan Schirlo popsal a na sním- H. Frank a Da Luege v Praze za své činy odsouzeni a popraveni.
cích ukázal značný počet těchto medicinálních hub a pohovořil Přednáška to byla pochmurná, ale přes to je nutné tyto události
i o jejich užívání a zpracování. Přednáška i snímky těchto hub stále připomínat, především příslušníkům nastupujících  generabyly dosti výstižné, ale přesto asi žádný z posluchačů nepůjde cí, aby v nich hledali pravdu i poučení.     Tak tedy skončil další
některé z těchto hub sám sbírat do lesa a v případě potřeby se semestr PUVČ a mně nezbývá než poděkovat organizátorům,
jistě obrátí na příslušné odborníky.
především paní Mgr. Idě Jenkové a jejím spolupracovnicím za
Ve středu 25. října pak čekala na jejich nemalou práci. Kromě  toho děkuji i svému spolužákovi,
posluchače další velmi zajímavá před- posluchači panu Matěnovi za spolupráci při zajišťování fotonáška, možno říci spíše virtuální výlet dokumentace. Díky! A na úplný závěr - přání hezkého prožití
a to do metropole bývalého Rakousko- zbytku roku a vánočních svátků a v novém roce 2018 hlavně
uherského mocnářství či dnešní mo- pevné zdraví, abychom se opět všichni sešli při zahájení jarního
derní Rakouské republiky, do Vídně. semestru 2018, které je plánováno na 17. ledna.
Václav Eichler, posluchač PUVČ
Průvodkyní nám byla paní PhDr. Jana
Jebavá, která vzala svou přednášku tak říkajíc „z gruntu“. Začala výkladem historie Vídně od původní keltské osady Vedunia (odtud
odvozeno i dnešní jméno), přes římský tábor proti
Markomanům Vindobona, postupný růst osady, náEster Hadašová zvítězila v celostátní soutěži
stup Habsburků v roce 1288, obléhání Turky v 16. a
17. století, okupaci Napoleonem v roce 1805, vznik Příběhy 20. století
císařství v roce 1806 až po 1. světovou válku a rozpad
Nadační fond Gymnázia Broumov
mocnářství. Dále se zaměřila na  snímky významných
ocenil 16. listopadu 2017 v Opatských
památek tohoto města – gotický dóm sv. Štěpána, pasálech broumovského kláštera nejlepší
lác Hofburg, umělecká galerie Albertinum, barokní
studenty školy za školní rok 2016 a 2017.
zámek Belveder, Vídeňská opera a další. Samozřejmě
V kategorii humanitní vědy získal ocenění
jsme neopomněli zavítat do Schönbrunnského paláce,
Šimon Mach za mimořádné úspěchy v
a zde si při poslechu nádherné Mozartovy hudby prosoutěžích z anglického jazyka, v kategorii
hlédnout Zrcadlový sál, kde v roce 1762 tehdy šestisport byl oceněn reprezentant České
letý Mozart před hosty preludoval na klavír. V další
republiky v orientačním běhu Jan Rusin,
části jsme se seznámili i s umělci, především malíři,
v kategorii přírodní vědy člen Mensy a
kteří ve Vídni působili (Albrecht  Dürer, Gustav Klimt,
úspěšný řešitel logických, matematických
Oskar Kokoschka) nebo architektem Friedensreichem
a fyzikálních olympiád Zdeněk Hartman.
Hundertwasserem. Paní lektorce jistě můžeme poděDvě ceny byly uděleny v kategorii kultura
kovat za krásnou přednášku, při které možná někteří
a propagace školy. Za nižší gymnázium
posluchači mohli i zavzpomínat na svůj skutečný výlet
získal ocenění vynikající hudebník Josef
do tohoto města a znovu se pokochat pohledem na něHlaváček, v kategorii vyšší gymnázium
které historické stavby.
byla oceněna Ester Hadašová (na
Na závěrečné přednášce podzimního semestru
fotografii Michala Hnyka) za vítězství
PUVČ se posluchači sešli 8. listopadu, aby vyslechli
v celostátní soutěží Příběhy 20. století.
přednášku paní Doc. PhDr. Zlatice Zudové - Leškové
Kolektivem roku se stal soubor Kóči ze
CsC. na téma heydrichiáda. Tímto termínem nazý- Sudet, který reprezentuje školu i město při různých společenských akcích
váme období represí za života i po smrti zastupují- (Ivana Čuříková, Jiří Ježek, Alžběta Pelánová, Tereza Vodňanská, Anna
cího říšského protektora v tehdejším Protektorátu Hovorková, Daniela Valešová a Libuše Betášová). Všem oceněným
Čechy a Morava, Reinharda Heydricha, který měl blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.
zajistit konečné řešení tzv. české otázky. Na úvod své
(mk)

Nadační fond Gymnázia Broumov
ocenil nejlepší studenty školy
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I n te r v i e w s N e l o u M ú č ko v o u ,
st u d e n t ko u 3 . ro č n í ku S Š P T P,
a u to r ko u b e t l é m u p ro n á m ě st í
v e Ve l ké m Po ř í č í
Jak a kdy ses dozvěděla o zakázce na betlém pro městys Velké Poříčí?
To bylo na začátku roku 2017, kdy vedení městyse nabídlo naší
škole zpracování betlému, určeného k venkovní instalaci na náměstí.
Kritéria byla daná: bude umístěn pod velkým živým vánočním stromem, bude v životní velikosti a závazné budou postavy Josefa, Marie
a Ježíška. Tento úkol dostali studenti 3. a 4. ročníku oboru Grafický
design. A tehdy jsem byla MgA. Vendulou Henclovou oslovena i já,
přestože jsem byla teprve ve 2. ročníku.  
A co se tedy dělo dál?
Každý student vytvořil maketu jako představu budoucího betlému.
Já jsem svou maketu nakreslila pastelkami. Celkem se sešlo téměř 50
maket, které byly na začátku června vystaveny ve školním ateliéru.
Následně si vedení městyse vybralo jeden návrh. K mému překvapení
to byl právě ten můj. Velmi mě potěšilo, že ačkoli jsem byla ze studentů nejmladší, přesto jsem se svou maketou tuto soutěž vyhrála.

ERASMUS+
- projektové setkání v Litvě

V polovině října pokračovala náchodská střední škola ACADEMIA
MERCURII ve svém projektu mezinárodní spolupráce (financovaném
programem Erasmus+) se svými partnery ze španělských a litevských
středních škol při projektovém setkání v Litvě. Tématem projektu,
který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům
z tří zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich
úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. ACADEMIA MERCURII
přispívá projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních
firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných
žáky oboru Cestovní ruch v rámci mezinárodního programu Junior
Achievement.

Kdy ses tedy dala do práce na samotné realizaci betlému a jak probíhala?
To bylo hned po soutěži, ještě v červnu, před prázdninami. Nejdříve
se musela maketa naskenovat, dalo se jí příslušné měřítko a vyznačená
plocha se vystříhala ze šablony. Potom se podle šablony obkreslily tvary na voděvzdorné dřevěné desky, ze kterých se vyřezaly a obrousily
výsledné kontury betlému. Dále jsem si měla možnost sama společně
s panem ředitelem Rudolfem Volhejnem vybrat akrylové (vodou nesmývatelné) barvy. Desky se musely také našepsovat, aby se zabránilo
prosaku vody. Teprve potom jsem začala vymalovávat jednotlivé části
betlému. Konečnou úpravou bude přelakování, které zabrání loupání
barvy. Jen pro zajímavost – všechny barvy jsem si sama míchala ze
čtyř barev.
Někdo ti při práci pomáhal?
Po technické stránce mi velmi pomohl pan ředitel Volhejn, který
je autorem usazení betlému a celkově promyslel všechny technické
parametry. Po výtvarné stránce mi zejména pomáhala MgA. Vendula
Henclová. Oběma bych chtěla upřímně poděkovat.

Tématem tohoto projektového setkání bylo především seznámení
účastníků projektu s úspěchy, kterých někteří bývalí i současní žáci
našich škol v rámci svého podnikání již dosáhli, a s novými projekty,
které v současné době na našich školách probíhají. Zástupci škol měli
možnost seznámit se s kulturou litevského venkova ve městě partnerského gymnázia Stakliškés, a dále navštívit lázeňské město Birštonas a
největší města Litvy Vilnius a Kaunas.
Důležitým bodem programu byla příprava online setkání žáků
ze všech tří účastnických zemí, které proběhne během dalšího
projektového setkání v katalánské Lleidě v únoru 2018. Doufejme, že
politická situace v Katalánsku běh našeho programu nijak nenaruší a
že po setkání v Katalánsku bude projekt na jaře 2018 úspěšně završen
posledním setkáním zde v Náchodě.
Mgr. Ivana Šimková

Dá se odhadnout počet hodin strávených prací na betlému?
Jsou to desítky?
Určitě to byly stovky hodin. Věnuji se práci každou volnou chvilku. Betlém totiž musí být hotový do 15. listopadu, kdy jej firma Elektro
Drapač osvětlí. Obyvatelé Velkého Poříčí i okolních míst ho budou
moci obdivovat na náměstí před vánočním stromem od začátku adventu. Bude usazen na pódiu a dozdoben senem. Moc se na tu chvíli těším.
Zveme tedy všechny milovníky kouzelné vánoční atmosféry ke
zhlédnutí betlému.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
Polický měsíčník - prosinec 2017
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Základní umělecká škola informuje…
ZUŠ Police nad Metují před Vánocemi 2017…

I když máme rozestavěnou školu, děláme
jakože nic a každé oddělení naší ZUŠ se snaží chystat Vánoce. Protože ty prostě přijdou a
basta fidli!
Výtvarníci pod vedením pana učitele
Soumara a paní učitelky Nádaždyové už nějakou dobu vánočně přemýšlejí a vymýšlejí
taky. Jsme napjati, jak a čím vyzdobí letošní
sváteční koncerty.
Žáci pana učitele Berana z Grafiky ladí
své kamery a fotoaparáty pro dokumentaci.
Svá fidlátka rozbalili už na konci října i smyčcaři….a pilně cvičí svůj vánoční
repertoár!
Kytaristé nově brnkají na bývalé půdě,
která se během času proměnila na krásné
učebny s úžasným výhledem do našeho malebného okolí. O to je jejich soustředění obtížnější. Určitě se ale na některém koncertu
ukáží taky!
Žesťaři začali s orchestrálními zkouškami
nejpozději, ale tváří se svátečně už teď – tak
je na předvánočních koncertech jistě můžeme
čekat taky!
A kdyby tam chyběli zpěváci, to by byla
jistě hanba!
Piluje se ve všech sborech od těch nejmladších po nejstarší.
Pokud jste i letos rozhodnuti přijít na
naše koncerty s velkou dávkou pochopení i
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rodičovské podpory a milosrdenství, zveme
Vás srdečně
na ADVENTNÍ KONCERT v pondělí 4.
12. 2017, který připravili mladší žáci
a na VÁNOČNÍ KONCERT 18. 12.
2017 starších žáků naší ZUŠ.
Oba
koncerty
budou
tradičně
v Kolárově divadle od 18 hodin.
Touto cestou děkujeme za všestrannou
podporu i pomoc při zabezpečení docházky
„našich“ dětí do a z výuky ve ztížených podmínkách VŠEM, kdo jste nám byli a ještě
denně jste nablízku! Velmi si toho vážíme a
obdivujeme!

Sbírka ZUŠlechťujemeZUŠ
v polovině!

Většina z vás asi zaregistrovala reklamní kampaň s originálním názvem
ZUŠlechťujemeZUŠ, která probíhá již několik týdnů v našem regionu a na sociálních
sítích, v tištěných médiích i na rozhlasových
vlnách. Jejími autory jsou mladí lidé – naši
současní i bývalí žáci, kteří se rozhodli i touto
cestou pomoci získat prostředky pro vybavení
nově budovaného koncertního sálu, na něž už
rozpočet přestavby ZUŠ nestačí. Původní projekt totiž kvůli úsporám financí počítal při výstavbě sálu pouze s dokončením prázdné místnosti bez veškerého vybavení. Ten má přitom

sloužit nejen jako učebna orchestrální hry pro
všechny školní orchestry, ale také jako sál
střední velikosti (kapacita 130 sedadel) pro
koncerty a vystoupení nejen školy, ale i pro
vhodné akce města.
Vnitřní vybavení, tzn. nejen osvětlení
jeviště, ozvučení, závěsy a portály, ale také
sedačky do hlediště tak tedy musíme pořídit
z prostředků získaných navíc.
A sbírka na portálu www.hithit.com slouží právě tomuto účelu. Kampaň samotná je
omezena trváním pouze po dobu 45 dní – pak
bude ukončena, a pokud se v té době nezíská
minimální nastavená částka, která v tomto případě činí 300 000 Kč, pak se vše ruší a dosud
vybrané peníze se budou všem dárcům vracet
zpět! To je velké riziko, a proto máme radost,
že v době, kdy píšu tyto řádky, uběhla polovina z vyměřeného času a na kontě sbírky je již
165 tisíc, tedy 55%. Pokud tedy sbírka bude
pokračovat stejným tempem, máme naději, že
limitu bude nakonec dosaženo a vaše příspěvky nepropadnou…
Stojí za to ještě připomenout, že toto není
pouhá sbírka finančních darů, ale že za vaše
příspěvky si vybíráte i speciální ceny! A nabídka těchto cen je opravdu bohatá, finančně
odstupňovaná podle své hodnoty. Takže máte
možnost vybrat si z nabídky CD či DVD
z produkce školy, tričko nebo tašku s logem
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ZUŠ, ale také komentovanou prohlídku celé
zrekonstruované školy, účast při výuce hudby
nebo výtvarných disciplín, či si zakoupit vstu-

koncertního sálu – kromě příspěvku na ozvučení a osvětlení sálu je to především možnost zakoupit si vlastní sedačku v tomto sále!
V tomto případě bude sedačka opatřena nastálo jménem dárce. Dokonce si můžete zakoupit
doživotní právo na tuto sedačku, kdykoliv přijdete na nějaké představení v tomto sále!
To už stojí přece za to, ne? 
Děkujeme tedy upřímně všem, kteří již
přispěli, a věříme, že je mezi vámi ještě mnoho těch, kteří tomuto projektu důvěřují a věří
v jeho smysluplnost a podpoří tuto sbírku tak,
aby mohla skončit nakonec úspěšně.
A doufáme, že své podpory nebudete litovat – slibujeme, že z naší strany se pro to
vynasnažíme učinit maximum…

Spolupráce s Warringtonem
pokračuje novou etapou

penku na zahajovací koncert v novém sálu.
Hlavní ceny, samozřejmě vyšší hodnoty,
se však týkají podílu na vlastním vybavení

V loňském roce proběhly vzájemné návštěvy mezi naší ZUŠ a představiteli organizace Accent Hub z britského města Warrington,
kdy jsme si navzájem vyměňovali zkušenosti
s výukou hudby a hudební výchovy v našich

školských systémech.
V závěru tohoto roku odstartovala nová,
vyšší etapa této spolupráce, neboť Britská
vláda schválila financování projektu, který vypracoval britský partner s naší spoluúčastí, a
který se týká rozvoje hudebního vzdělávání ve
Velké Británii, u nás, ale také v Dánsku, což
je třetí strana, která byla k projektu přizvána.
A již první prosincový týden se ve
Warringtonu uskuteční zahajovací konference
tohoto projektu, které se zúčastní tři zástupci
naší ZUŠ a dvě učitelky hudební výchovy ze
základních škol v Náchodě a v Novém Městě
nad Metují.
A hned v lednu jsme pověřeni uspořádáním mezinárodní konference na toto téma u
nás v Polici nad Metují.
V tomto náročném předvánočním čase
je tedy před námi další výzva, která si vyžádá hodně sil. Ale věříme, že přinese užitečné
ovoce a plodnou mezinárodní spolupráci, která rozhojní a obohatí naši práci a umělecké
vzdělávání našich dětí.
(ZUŠ)

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
UŽ TEĎ MŮŽETE VÝZNAMNĚ OVLIVNIT JEHO BUDOUCNOST!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků
základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
MATURITNÍ OBORY

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny
interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení,
výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…




16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ
a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ
a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy
i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail:
sekretariat@gymnachod.cz

UČEBNÍ OBORY

GRAFICKÝ DESIGN
REPRODUKČNÍ GRAFIK pro média
TISKAŘ na polygrafických strojích

TISKAŘ na polygrafických strojích
ARANŽÉR
KADEŘNÍK

JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ OBORY

TISKAŘ
na polygrafických strojích
REPRODUKČNÍ GRAFIK

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017/2018:

!

středa
středa
středa

6. prosince 2017
10. ledna 2018
14. února 2018

14–17 hodin
14–17 hodin
14–17 hodin

Pozvánka na 18. ročník Polické univerzity volného času

Ve středu 8. 11.  jsme poslední přednáškou ukončili sedmnáctý
ročník Polické univerzity volného času. Zveme Vás na setkávání v
roce 2018 v těchto termínech.
Jaro       -              17. 1., 14.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.  
Podzim-               5. 9., 12.9.,19.9.,3.10.,10.10.,17.10..
Přednášková odpoledne se uskuteční tradičně na sále Pellyho
domů od 14.30 hodin. Školné pro řádně přihlášené studenty je 200
Kč, vstup na jednotlivé přednášky je 60 Kč.
Polický měsíčník - prosinec 2017

Výlety jsou přednostně  určeny a zvýhodněny  pro řádně přihlášené studenty.
Děkuju všem, kteří mi se školičkou pomáhají. Vlastě Klapalové,
Zdeňce Šváblové, Věře Steinerové, Janě Ťokové, Ing. Václavu
Eichlerovi, základní umělecké škole, Martinu Exnerovi a jeho týmu,
kolegům z Pellyho domů, Vám všem, kteří jste univerzitou dotčeni.
Přeji vše dobré, těším se a zvu na další ročník.
Ida Jenková
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality ...
Přišel k nám bílý kůň – zalehl nám celý
dvůr!!!
K tomuto hezkému přísloví 21. listopadu
mělo toto datum hodně daleko. My se dostali kalužemi s obrubníky na Komenského náměstí do
Pellyho domů bez úhony! Ale byl to cvrkot! Kdo
hold umí…
Paní předsedkyně H. Pivoňková zahájila
výzvou k minutě ticha tak, jak každoročně v dušičkovém čase. Mezi ty poslední, se kterými jsme se rozloučili, patří pan Jaroslav
Rohulán, on vedl řadu let a úspěšně
s manželkou „Klub důchodců“, dnes
Senior klub Ostaš. Čest jejich památce!
Praha se blíží, detaily dolaďovány,
odjezd 10. 12. v 7.30 hod., organizace
je bezkonkurenční, emeritní pí učitelka
Hana Tremčinská – zatím ERÁR střeží
hospodářka pí Jana Němečková. Ivanka
Richterová představila obsáhlé pozvání
do divadla, akce konané v rámci Adventu
– STROMEČEK – KONCERTY ZUŠ a
další, o kterých jste včas informováni.
Slovo si vzal náš pan František Pivoňka
tzv. PRINCIPÁL, aby přivítal vzácného
hosta pana Tomáše Magnuska, původním povoláním učitel, dnes úspěšný spisovatel, scénárista, režisér a mimořádně
dobrý vypravěč všeho ze svého teritoria.
Nejen veselé historky z natáčení – o své
RODINĚ. O všem, co se zadařilo, o patáliích, co život přináší. V jeho zástupu
jsou úspěšné filmy: BASTARDI, 100 kg
LÁSKY, MODELKY aj. Točí převážně
v našem regionu. Náš kraj je jeho slabost,
tady je doma! Svůj poslední film se připravuje uvést do KIN už v roce 2018 a my
jsme měli to potěšení jeho část shlédnout
zde. A tak se máme nač těšit. Povedl se…
Ale nejen filmy, knihy, on je činorodý, rozhodl se založit HERECKÉ MUZEUM
v srdci BABIČČINA údolí RATIBOŘICE u
České Skalice. Ba co víc, neobával se půjčit
peníze na zavedení PENZIONU s DOMÁCÍ

20 LET KHV METUJE

Na konci roku 1997 se sešlo v Petrovicích
několik nadšenců, kterým v garážích parkovala
historická vozidla, s kterými se nedalo jezdit po
pozemních komunikacích, důvodem byla absence státních poznávacích značek. Legalizovat
tato historická vozidla bylo možné, musel se
založit klub a tak se také stalo, klub byl založen
a dostal jméno podle řeky, která tudy protéká
„METUJE“. Z počátku nás bylo 35 členů, ale
postupně počet členů narostl až do dnešních
235 členů. Za 20 let činnosti se podařilo zlegalizovat pro provoz na silnicích přes 350 vozidel.
Spektrum vozidel je široké, ale převládají vozidla Českých výrobců. 3 roky po založení klubu
nás oslovil starosta obce Velké Petrovice, kde
má KHV METUJE sídlo, abychom svoje stroje
vystavili při oslavách založení obce. Výstavu
jsme uspořádali a měli úspěch. O této výstavě
se dozvěděli radní z Police nad Metují a požádali nás, abychom výstavu opakovali v Polici
o Kvíčerovské pouti, tak se také stalo. Výstava
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ČESKOU KUCHYNÍ a začínají sem zajíždět
návštěvníci ze všech koutů, my nebudeme výjimkou. Pan Magnusek má APETIT na dobré
jídlo, svá PĚKNÁ KILA se rozhodl SHODIT do
8. 3. 2018, k dnešnímu dni už ho opustilo 7 kg!!!
Sluší mu to tak, či tak. Malý KARAMBOL ho
potkal zrovna před odjezdem sem, když si s láskou studoval svačinku, přehlédl nerovnost terénu
a UJELY MU NOHY. To se v životě stává nejen

na BLÁTĚ! Co s tím? Svléct kalhoty a z kufru
auta obléci náhradní tepláky. Řešení je na světě,
a ještě se nám omluvil.
Jeho vyprávění mělo ŠMRNC, VTIP,

pobavil a sdělil mnoho zajímavostí a zážitků
z NATÁČENÍ. Se svými kolegy z BRANŽE
do HERECKÉHO MUZEA poskládal řadu
rekvizit, mimo to garderobu Zity Kabátové
šité v SALONU pí PODHAJSKÉ, ale i umělé ZUBY herce PECHY – od Bolka Polívky.
Je tam co obdivovat a jemu, který má srdce na
dlani a pochopení pro SENIORY už hodlá za
pár let z PENZIONU připravit DOMOV pro
OPUŠTĚNÉ HERCE. Šlechetný čin od
mladého člověka, v době, kdy mnohým,
dříve narození jakoby, překáželi! Dočkejme
času! Překvapila DIVA Ivana při otázce na
pana režiséra, jak se dostal k režii? Jí by to
dnes bavilo, bohužel, už asi těžko. Ale že
v jednom nejmenovaném filmu, ale proč
neprozradit, si zahrála: „BÁBA Z LEDU!“
Pěkné odpoledne s panem Magnuskem
se moc povedlo, a proto mu patřil veliký
dík a milá slova od bývalé ředitelky DD pí
Věry Kašíkové, která ho zná jako milého,
citlivého kamaráda. A to byla hezká tečka
z aktualit roku 2017.
A protože naše setkání v prosinci bude
12. 12. a Polický měsíčník s příspěvkem
vyjde až v roce 2018 dovolte, abych Vám
všem popřála hezký vstup do ADVENTU,
veselé, pohodové a láskyplné vánoční dny
a v roce 2018, na jehož prahu už přešlapujeme, hlavně zdravíčko!!!
Naše poděkování patří MěÚ v Polici
n. M. s pí starostkou Idou Jenkovou za finanční injekce pro Senior klub Ostaš. Bez
této podpory bychom se nemohli setkávat
my dříve narození, dále pak p. M. Exnerovi
s kolektivem za výborné pohoštění a služby.
Mějte se všichni co nejlépe a my se těšíme na všechny!                 
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

je naší hlavní akcí v nabitém ročním programu.
Další akce, které během veteránské sezony
pořádáme, jsou jarní jízda, podzimní jízda, výstavy na okolních zámcích, v Náchodě, Novém
Městě n. Metují, Adršpachu a další vyjížďky
po okolí, ale i do sousedního Polska, kde máme
mnoho přátel a kamarádů. Na závěr roku má
KHV METUJE, výroční schůzi, kde je zhodnocena uplynulá sezona a pak je už jen zábava
s tancem a bohatou tombolou. Po 3 měsíčním
zimním odpočinku začíná zase kolotoč zařizování, kde vedení klubu musí zajistit prodlužování PHV, nové testování a plán akcí na sezonu.
Uvidíme, co se nám v 21. sezoně podaří, snad
vše. Záštitou všech akcí během roku je celá
řada sponzorů, kteří nám pomáhají s cenami
na tyto akce. Velkou pomocí při pořádání výstavy o Polické pouti je finanční podpora města Police nad Metují. Touto cestou bych chtěl
všem sponzorům poděkovat.

Za KHV METUJE Bernard Jiří
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VÝLET

V pátek dne 17. listopadu 2017 uskutečnil Dobročinný fond pro pozůstalé
výlet pro členy výboru, výběrčí a jejich protějšky do okolí Broumova.
Vyjeli jsme ráno od Rijatu v Polici nad Metují a podle předem připraveného plánu posbírali všechny účastníky z přihlášených obcí a vyrazili směrem na
Broumov – Olivětín. Měli jsme předem objednanou návštěvu v Muzeu pivovarnictví v pivovaře Olivětín. Paní průvodkyně už na nás čekala. Provedla nás
celou expozicí, upozornila na zajímavé exponáty a také jsme navštívili nově
upravený „Byt pana sládka“, který je zařízen tak, jak to bylo před 100 lety.
Bylo to pro nás velice zajímavé a hodně jsme si zavzpomínali.
Po prohlídce jsme měli ještě možnost zhlédnout video o přípravě výroby a
výrobě olivětínského OPATA. Vaří tu pivo různých chutí. A v místním krámku
jsme si ještě nakoupili pivečko domů.
Bylo docela dobré počasí a tak jsme vyjeli na Janovičky. Před druhou
světovou válkou měla obec asi 600 obyvatel. Byl tu kostel, škola, hospoda,
hájovna i celnice. Pak v 60. letech zde žilo už pouze 6 stálých obyvatel. Za
posledních asi 40 let se z tohoto místa stala chatová osada obývaná převážně
sezonně. Škoda, že nám chyběl krásný výhled na panorama Krkonoš a Sněžky.
Snad někdy příště.
A to už jsme jeli na oběd do Otovic ke kostelíčku. K obědu byla nudlová
polévka, řízek a bramborová kaše. Všem nám moc chutnalo.
Další zastávkou bylo Broumovské letiště. Paní Janečková už na nás čekala. Zavedla nás do klubovny, a protože nás bylo hodně, tak jsme do hangáru
na letadla šli na 3 skupiny, abychom se v pohodě vešli. Oni už to mají zazimované. Dokonce jsou letadla uvázaná u stropu, aby se všechna vešla a do jara
neponičila.
Pak jsme se všichni sešli v klubovně, děvčata nám uvařila kávu nebo čaj,
rozdali jsme si sušenky a paní Janečková nám asi hodinu vyprávěla, jak to na
letišti bylo, je a taky, jak to asi bude do budoucna. Sama je velice aktivní pilot
malých letadel a tak její výklad byl velice zajímavý. Na otázky členů odpovídala s přehledem a velice erudovaně. Moc se nám to celé líbilo a někteří si
vzali domů tiskopis na dárkový let nad Broumovským letištěm na léto 2018.
Bylo to pěkné odpoledne a myslím, že někteří byli velice mile překvapeni,
protože předem nevěděli, co od té návštěvy mohou očekávat.
Spokojenost byla veliká.
A už bylo navečer a jelo se domů. Pan řidič CDS Patzelt všechny v pohodě
rozvezl a už se těšíme na Mikulášskou na Bezděkově……
Zapsala: Marie Chaloupková,
DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ

Saar Gummi získala ocenění Firma škole

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 35 000 Kč,
cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.
Skladník manipulant, mzda 35 000 Kč.
Operátor gumárenské výroby, mzda 25 000 Kč až
30 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Ocenění Firma škole získala Saar Gummi Czech spolu se společnostmi ŠKODA AUTO  a DIA-NA HK. Trojici firem vybrala
z více než dvaceti nominací odborná komise, ocenění již čtvrtým rokem uděluje Královéhradecký kraj ve spolupráci s královéhradeckou Hospodářskou komorou. Předání ocenění proběhlo
v Hradci Králové na začátku listopadu.
Firmu navrhly tři školy v kraji zejména za program T
Generace – technici pro budoucnost, ve kterém již druhým rokem Saar Gummi podporuje necelou dvacítku zájmových kroužků s technickým zaměřením na šesti školách. Příspěvek získávají
aktivní učitelé, kteří zřídí a vedou takový kroužek, protože školy
zpravidla nemají možnost učitele za jejich dobrovolnou práci navíc odměnit.
V letošním roce se projekt T Generace rozšířil o cestovní fond.
Ten umožní nejlepším účastníkům kroužků účast na soutěžích, ve
kterých měří své síly s vrstevníky z jiných krajů i zemí. Jedná se
například o robotické soutěže a fond je nyní určený pro studenty
Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Školy na programu T Generace oceňují i skutečnost, že v jeho
rámci není vyžadována žádná protihodnota. Hlavní myšlenkou
programu je motivovat studenty a podnítit jejich hlubší vztah
k technice, protože zájemců o technické profese je dlouhodobý
nedostatek.
-pl-
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Mateřské centrum Ma Mi Na

Tříkrálová sbírka 2018

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,-.

Naše MC prošlo v měsíci listopadu proměnou. Za finanční pomoci města jsme prostory
vymalovali a před koncem roku vše omyli a
uklidili.
Zúčastnili
jsme
se
příprav
na
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI a to
pečením martinských rohlíčků. Pečení probíhalo během pátečního odpoledne ve školní
kuchyňce. Všem, kdo se zúčastnil a s pečením
pomohl, děkujeme!!! Děkujeme i MPM za
spolupráci na této akci.
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

Milí spoluobčané,
Rok 2017 se nezadržitelně blíží k závěru,
ale přesto mi dovolte, abych se vrátila o několik týdnů zpět a přiblížila Vám různé akce,
které se v našem domově uskutečnily.
Konec léta jsme strávili ve společnosti hudby. Nejprve to byl koncert p. Petráše s
názvem „Harmoniko, hrej!“. Už sám název
vypovídá o tom, že p. Petráš se svoji harmonikou nám zahrál a zazpíval známé lidové
písničky. Dalším hudebním zážitkem byl pro
nás koncert Big Bandu základní umělecké
školy v Kolárově divadle, kterého jsme se
s několika našimi uživateli také zúčastnili.
Krásné chvíle jsme také prožili při varhanním koncertu v polickém kostele, který si pro
nás již po několikáté připravil „náš“ p. učitel
Čapek. Pěkně od podlahy nám koncem října
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Vánoce v lese – v pondělí 18.12. 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 19.12.  zveme všechny
pravidelné návštěvníky centra na poslední
předvánoční setkání. Zkusíme se vánočně
naladit a ochutnat cukroví.
Pravidelný provoz centra v letošním roce
zakončíme čtvrtečním dopoledním programem pro nejmenší  21.12.2017. V lednu Vás
přivítáme v úterý 2.1.2018!
ČLENSKÁ SCHŮZE proběhne v pátek
1. 12. 2017 od 18 hodin v Pizzerii Janeba.
Krásné svátky a mnoho splněných přání Vám
i Vašim dětem přeje
MC MaMiNa
přijela zahrát a zazpívat i cimbálová kapela p.
Smutného z Brna. A pořádně od plic zpíváme
i my s p. učitelem Čapkem, když k nám přijde
na zpívání.
Hudba opravdu umí pohladit po duši, ale
nejen hudba. Nás potěšila i návštěva Domova
důchodců v Náchodě, kde se v září uskutečnila výstavka prací tamních uživatel. Život
seniorů na Novém Zélandu nám přiblížil film
Hip Hop Erace, který nám promítl p. Horkel
s manželkou a potom si s námi i popovídal. A
u příležitosti svátku sv. Martina nám zase děti
ze Základní školy v Bukovici upekly a předaly
Martinské rohlíky. Byly moc dobré a naši uživatelé si na nich opravdu pochutnali. S radostí
přijali od dětí také krásně malované obrázky
s Martinem na bílém koni.
Všem jmenovaným moc děkujeme. Na závěr mého krátkého zavzpomínání mi dovolte,
abych poděkovala za přízeň, kterou našemu
domovu prokazujete a zároveň Vám popřála
šťastné a veselé Vánoce.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

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.
Mgr. Kateřina Voláková – místní koordinátor

KONEČNÝ CÍL
ŽIVOTA

V Bhágavad Gitě Pán jasně říká:
“Jsem všepohlcující smrt. Tato smrt je
zástupcem, který živé bytosti, jež přijala hmotné tělo, bere vše. Nikdo nemůže
říci: „Já se smrti nebojím“. To by byla lež.
Ze smrti má každý strach. Ale ten, kdo
vyhledá ochranu u Nejvyšší Osobnosti
Božství, může být před smrtí zachráněn.
Někdo může namítnout: „Což oddaný
neumírá?“ Odpovědí je, že oddaný samozřejmě musí opustit své tělo, neboť
je hmotné. Ale pro toho, kdo se Kršnovi
plně odevzdal a je pod jeho ochranou, je
současné tělo jeho posledním – již znovu
nepřijme hmotné tělo, ve kterém by podléhal smrti. O tom nás ujišťuje Bhágavad
Gíta – oddaný po opuštění svého těla
nepřijme další hmotné tělo, ale vrátí se
domů, zpátky k Bohu. Nacházíme se neustále v nebezpečí, protože smrt může
nastat každým okamžikem. Každý by
se měl bát smrti, protože každý je chycen ve spárech věčného času a může
kdykoliv zemřít. Nejlepším postupem je
tedy přijmout útočiště u Kršny, Nejvyšší
Osobnosti Božství a být vysvobozen ze
zápasu o přežití v tomto hmotném světě,
kde se každý znovu a znovu rodí a umírá.
Dospět k tomuto pochopení je konečným
cílem života.
P.S. Krásné Vánoce a Šťastný Nový
rok! Hare Kršna.   
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová
Polický měsíčník - prosinec 2017

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

ZIMNÍ OBLOHA
Na mapce jsou
zakreslena

hlav-

ní souhvězdí zimní
oblohy:

Blíženci,

Malý pes, Velký pes,
Vozka, Orion, Býk.
V souhvězdí Býka
je vidět hvězdokupa
Plejády. Na obloze ji
můžeme pozorovat i
bez dalekohledu.

Zákryt Regula Měsícem

Minulý měsíc jsme přinesli informace o zákrytu jasné hvězdy Aldebaran
Měsícem. Úkaz jsme vinou špatného počasí neviděli. V prosinci můžeme na obloze pozorovat zákryty dvou jasných hvězd.
V pátek 8. ve 22 hodin a 24 minut zakryje Měsíc hvězdu Regulus v souhvězdí Lva. Počkáme-li si u dalekohledu do 23 hodin a 8 minut, uvidíme výstup
Regula zpoza Měsíce (za neosvětleným okrajem Měsíce).
Na Silvestra ráno uvidíme poslední z letošní série zákrytů hvězdy Aldebaran
v souhvězdí Býka. Zákryt začne ve 2 hodiny a 25 minut a skončí ve 3 hodiny a
9 minut.

Zimní slunovrat

21. prosince vstoupí Slunce do znamení Kozoroha. Nastane zimní slunovrat,
astronomická zima. Zkracování dne v prosinci není již tak znatelné jako v předchozích podzimních měsících.

Východy Slunce

1.   prosince vyjde Slunce v 7 hodin a 37 minut
31. prosince až v 7 hodin a 59 minut
Po celý prosinec bude Slunce vycházet stále později.

Západy Slunce

1.   prosince zapadne Slunce v 16 hodin a 1 minutu
15. prosince už v 15 hodin a 58 minut
31. prosince zapadne Slunce až v 16 hodin a 8 minut

Délky dne

1. prosince bude den dlouhý 8 hodin a 24 minut
21. prosince bude den dlouhý jen 8 hodin a 4 minuty
31. prosince bude den dlouhý 8 hodin a 9 minut
Veškeré časové údaje jsou ve středoevropském čase.

Astronomický klub přeje krásné, spokojené a klidné Vánoce a v novém roce
2018 především pevné zdraví. Příznivcům astronomie též příznivé počasí a mnoho hezkých zážitků pod hvězdnou oblohou!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje 21. prosince v 17 hodin 27 minut SEČ do znamení Kozoroha.
Nastává zimní slunovrat, astronomická zima.
3. v úplňku, 10. v poslední čtvrti, 18. v novu, 26. v první čtvrti,
na konci prosince ráno nízko nad jihovýchodem,
není pozorovatelná,
ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Panny,
ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Vah,
není pozorovatelný,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Polický měsíčník - prosinec 2017

NOVINKY FILATELIE
Mauritius v Česku

Námět známky: Modrý
Mauritius, nejslavnější známka
světa, nyní vychází na poštovní
známce vydané v rámci propagace chystané Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018
(už jsme o ní psali).
Autory grafické podoby
známky jsou otec a syn Knotkovi,
Jaromír a Kamil (ten je hlavním
autorem, tatínek mu podle svých
slov jen pomáhal), kresebnou výzdobu obálky dne vydání navrhla
Libuše Knotková. Jde o ojedinělý případ, kdy se na známkové
tvorbě podílí příslušník už třetí
generace jedné rodiny! Slavný
rytec Ladislav Jirka byl totiž otcem Libuše Knotkové (rozené
Jirkové), která se svým manželem Jaromírem je autorkou mnoha našich poštovních známek (i
ilustrací knih), a nyní se tedy na
jejich tvorbě podílí i jejich syn
Kamil. To je krásný příklad rodinné tradice a kontinuity,
ojedinělý nejspíš i v mezinárodním měřítku! Na nové emisi
je to vyjádřeno iniciálami křestních jmen J. a K. Knotkovi
na známce, L. K. na FDC (obálce dne vydání).
Kresebná výzdoba FDC připomíná nejznámějšího majitele nejslavnější známky světa, „krále filatelistů“ Filipa
Ferraryho. Narodil se ve stejném roce, kdy u nás vyšly první
poštovní známky (1850; tehdy samozřejmě šlo o známky rakouského císařství) a zemřel v roce 1917, tedy před rovnými
sto lety. Ferrary měl velmi úzký vztah k našim zemím – jeho
adoptivní (a podle samotného Ferraryho i skutečný) otec
Emanuel de La Renotiére, jehož příjmení připojil ke svému,
totiž pocházel z Olomouce.
Způsob tisku: plnobarevný ofset se speciálním použitím imitace „zlaté barvy“ – u známky, FDC je vytištěna
digitálně, jemný rastr portrétu přitom svou strukturou připomíná hlubotisk a miniatura známky pod ním dokonce ocelotisk z ploché desky, jak píše František Beneš na stránkách
Filatelie.

Umělecká díla na známkách:

Taras Kuščynskyj
(1932 – 1983)
Námět
známky:
SCHOULENÁ, 1972; soukromá sbírka. T. Kuščynskyj
se narodil 25. 5. 1932; byl
předním českým fotografem.
Věnoval se zejména reklamní
a portrétní fotografii a fotografování aktů. Rané dětství
prožil Taras Kuščynskyj na
Podkarpatské Rusi, kde jeho rodiče působili jako učitelé.
Na počátku druhé světové války se matka se synem vrátili do Prahy, otec rodinu opustil. Taras Kuščynskyj studoval
architekturu na ČVUT v Praze. Po dokončení studia v roce
1961pracoval jako projektant. Od roku 1966 byl nezávislým
fotografem, vystavoval nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí (1967 – Nizozemí, 1971 – Rakousko, 1973 – Japonsko).
Taras Kuščynskyj zemřel 27. 5. 1983.
Způsob tisku: ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Vánoční poselství

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu a
vzpomeň, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné, bez ztráty tváře, vycházej
dobře se všemi lidmi.
Říkej svou pravdu tiše a jasně, také oni mají
svůj příběh.
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a
nevědomým.
Vyhýbej se hlučným a svárlivým, otravují
ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se
stát domýšlivým nebo malomyslným, neboť
vždy se najdou lidé větší i menší než Ty.
Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako
ze svých plánů.
Udržuj zájem o vlastní životní cestu, jakkoli
skromnou, je to opravdové bohatství v proměnlivém duchu.
Buď opatrný ve svých záležitostech, protože
svět je plný podvodu, ale nenech se tím
zaslepit.
Mnoho lidí zápasí o velké ideály.
A všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou!
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynicky k
lásce, neboť tváří tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně, co Ti radí léta. Až přijde čas,
s půvabem odlož vše, co náleží mládí.
Rozvíjej sílu ducha, aby Tě mohla chránit v
nenadálém neštěstí, a netrap se představami.
Mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.
Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru, ne méně než stromy a
hvězdy, máš právo být zde.
Ač je Ti to jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má, žij přesto v pohodě s
Bohem,jakkoliv si to představuješ.
Ať jsou Tvé úkoly a usilování v hlučném
zmatku života jakékoliv, udržuj pokoj ve své
duši.
Přes všechny nedokonalosti je to krásný svět.
Neumdlévej. Jdi za štěstím!
Text byl údajně nalezen v chrámu
sv. Pavla vŘímě L.P. 1696

Vybral F. J.

Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat
kolektivu pečovatelské služby, konkrétně Renatě, Hance a Nadě za pomoc a péči v naší rodině, která trvá
už přes pět let. Hlavně za pozitivní
a lidský přístup, který v dnešní době
není samozřejmostí. Přejeme hodně
zdraví, štěstí a optimismu i v osobním životě.
Rodina Hanušova a Ságnerova
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Píseň co mě učil listopad

„Lidi dneska málo čtou Kerouaca. A
proto je stopař u silnice vzácnější než rosnatka okrouhlolistá v přírodě.“ Když se
rozhlížím kolem českých silnic, zdá se mi,
že na tom je kus pravdy. Před patnácti lety
stálo u Hradce Králové pět stopařů mířících
ku Praze. Zařadil jsem se hezky na konce
„fronty“ a počkal, až pojede to moje auto.
Možná jsem jedním z posledních z generace stopařů. Byl v tom kus romantiky a dobrodružství: prostě se postavit na kraj cesty
s batohem na zádech a jet dopředu.
A taky to pro mě byla jedna z mála
možností, kdy jsem si mohl nahlas beztrestně zpívat. Vzpomínám si na krásnou shodu
okolností, kdy jsem si v chladu podzimního
dne zpíval na konci Mnichova Hradiště: „U
silnice vždycky vstával, vlasy do půl zad, ať
si mával, jak si mával, nechtěli ho brát…“
A když jsem nastoupil do auta, akorát zpíval Wabi Daněk: „Nikdy Kerouaca nečet
a neznal třetí proud, přesto býval spolu
s Deanem každý víkend on the road.“
Moje první setkání s Wabi Daňkem se
odehrálo před spoustou let v Broumově.
Byl jsem na jeho koncertu a po skončení
jsme s přítelkyní zašli do restaurace. Když
jsem po večeři šel na záchod, potkal jsem
ho tam. Nejspíš jsem mu řekl něco na ten
způsob, že koncert byl skvělý etc. Během
koncertu vypravoval, že vymýšlí texty pro
telefonní záznamníky. Pamatuju si dodnes
dva. „Dovolali jste se na minometnou základnu. Zanechte prosím svoje souřadnice.“
A druhý: „Tady lednička. Lidi nejsou doma,
odešli někam pryč a nechali mě tady samotnou s tou krávou mikrovlnnou troubou.
Nadiktujte mi prosím pomalu váš vzkaz,

pokusím se ho připevnit magnetem na vnější stranu svých dveří.“
Druhé setkání s Wabi Daňkem bylo
asi před osmi lety v Havlíčkově Brodě.
Kupodivu opět na záchodě v restauraci. Už
si nepamatuju, jak se restaurace jmenovala,
ale nabízeli tam naprosto hnusné utopence.
Kdybych je měl známkovat jako ve škole,
dostali by 4- (za 1 jsou pouze ty v Krčmě
v Polici nad Metují, jak vědí všichni milovníci utopenců ve střední Evropě).
Ke třetímu setkání došlo před pěti lety
v Praze v pizzerii West na Náměstí bratří
Synků. Tam vaří naprosto exkluzivní medová křídla (kuřecí křídla v medově-hořčičné
omáčce). Chodím tam tak dvakrát třikrát do
roka už asi dvacet let a nikdy jsem si neobjednal nic jiného (pro případné zájemce důrazné upozornění: závislost vzniká po první
dávce!). S obličejem upatlaným od medově-hořčičné omáčky jsem se šel na záchod
omýt a vrazil jsem do Wabi Daňka. Začal
jsem se smát. Koukal se na mě naprosto
nechápavě a tak jsem mu během chvilky
převyprávěl anabázi našich záchodových
setkání. Do restaurace jsme odcházeli společně. Při loučení se ještě vrátil k naší záchodkové anabázi. „Z toho by snad šla
napsat i písnička,“ řekl mi. „Tak to klidně
udělejte,“ odpověděl jsem.
Naposledy jsem s ním mluvil telefonicky asi před třemi lety, když jsem ho zval do
Police. Odmítl se zdůvodněním, že to je na
něj moc daleko a není zdravotně moc fit.
Mám prostě slabost pro lidi, kteří čtou
Kerouaca. A taky pro ty, kteří už od léta slyší písně, co jim zpíval listopad.
Pavel Frydrych

Žákovské matematické perličky

yy Matematika je nejdůležitější věda, protože v ní
počítají jen čísla. Potřebujeme ji proto, abychom si více vydělali a dovedli si to spočítat.
yy Nejpestřejší věda je matematika. Má samé
vzorce a vzorečky.
yy Kilometry přeměníme na metry, když umažeme k-.
yy Záporné číslo je takové, když máme ještě
méně než nic.
yy Jeden tisíc je jedno sto a jedna nula.
yy Jedna třetina z jedné šestiny je myslím moc
málo.
yy Rovnice je ženský rod od rovníku.
yy Rovnici o dvou neznámých vypočítáme nejlépe za pomoci dvou známých. Řešíme ji tak,
že se s těmi známými seznámíme. Známé věty
jsou Pythagorova nebo jiných mužů, kteří je
pronášeli.
yy Deficit je to, co máme, když nic nemáme.
yy Jednotka duté míry je jeden hrnec.
yy Když se x rovná nule, tak jsme počítali zbytečně.
yy Rozdíl mezi málo a mnoho je třeba v tom, že
jedna cihla na stavbu domu je málo, ale když
spadne někomu na hlavu, je to mnoho.
yy Desítky součásti stovek a někdy jsou také
v kopané.

yy Deset bez jedničky je nula.
yy Hledali jsme společného jmenovatele, ale žádného jsme nenašli.
yy Když čtyři družstevníci pokosí louku za osm
hodin, tak osm brigádníků už kosit nemusí,
protože už není co.
yy Přímá úměrnost je třeba: čím více poschodí,
tím více schodů.
yy Polovina třetiny je v matematice jedna šestina
a v hokeji deset minut.
yy Jedna polovina z pěti je dvě a druhá tři.
yy Kosinova věta zní:“Lomikare, Lomikare, zvu
tě na soud boží.“
yy Lichoběžník je čtverec, který má všechny strany jinak dlouhé.
yy Čtverec nad přeponou se rovná součtu čtverců
nad oběma odvětvími.
yy Přímka je čára, která se rovně táhne. Na táhnutí používáme pravítko.
yy Kružnice vznikne tím, že někam zapíchneme
kružítko.
yy Kruh může rozdělit sečna a dotýká se ho točna.
yy Je-li úhel alfa pravý, je úhel beta levý.

Z publikace Václava Richtera:
Žákovské perličky (Melantrich 1984)
vybral František Janeček
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Volím, volíš, volíme

Nějak se nám ty volby komplikují. Když
jsem rozumu nabývala, bylo mi divné, proč
Slováci po válce nevolili doporučovanou
stranu KSČ. Češi volili podle tehdejších vládnoucích politiků tuto stranu a nechali se ošálit
tím, že nás povede vítězná mocnost, ta se však
v praxi neosvědčila. Byla to mocnost, která
stála na hliněných nohách, což se brzo v našem životě projevilo. Poznatky Slováků byly
ve společném státě v menšině. Další volby
vypadaly tak, že vedoucí strana vždy dosáhla vítězství na 99,9 % a kdo se k této frašce
nedostavil, dostal se časem do zorného pole
těch, kteří vyznávali jedinečnost komunistické
vlády. Vím, že se žilo těžce těm, kteří nepodléhali laciným slibům a všeobecné lži mocných. Můžeme se o tom denně přesvědčovat,
jak se zacházelo se slušným lidmi, i těmi, kteří
ve válce bojovali za naši svobodu na západní
frontě. Takové rozlišování toho, kdo byl „zápaďák“ a kdo byl na východní frontě, se bezostyšně provádělo a trestalo.
Teď máme možnost. A to hlásit se k demokratickému parlamentarismu a být plnoprávnými členy Evropské unie a Severoatlantické
aliance. Ta plnoprávnost a zastoupení v EU
musí být zajištěna námi a volenými zástupci,
kteří rozumějí projednávané problematice a
též jsou vybaveni jazykově. Takže si mnohdy můžeme stěžovat sami na sebe, protože
výběr našich zástupců mnohdy těmto požadavkům neodpovídají a obhajoba nás, v tomto

společenství žijících, je nedostatečná. Ale radujme se, že žijeme ve svobodném státě a můžeme se svobodně vyjadřovat a volit. A nedá
se nic dělat, než ctít volbu většiny, ať se nám
to líbí či nikoliv.
Teď jsme měli možnost slavit významný
Den válečných veteránů a také prožívat sametovou revoluci, která je svátkem - Dnem
boje za svobodu a demokracii. Vzpomínám
na ty hektické dny, kdy jsme se scházeli na
Václaváku a Letenské pláni. Věřila jsem, že se
vracíme do civilizovaného světa a zejména nabýváme svobodu. Stalo se tak a věřím, že i přetrvávající obtíže v naší společnosti budou překonány. To záleží na nás, lidech. Řekla bych,
že ta nevíra ve zlepšení je způsobena do jisté
míry naší neschopností oprostit se od strachu
vyjadřovat se svobodně a argumentovat bez
obav, že nás nějaká síla klepne. Ano, někdo se
mnou nemusí souhlasit, ale co názor to též kus
pravdy. Nejsme velmoc, musíme spolupracovat s ostatními členy EU. Někteří přívrženci
vystoupení z EU a Severoatlantické aliance by
nás raději viděli na druhé straně, ale jak to dopadlo, víme z dřívějška. Nebudeme se klanět
tomu či onomu, to však neznamená, že přestaneme být plnoprávnými člen EU. Nejsme
Velkou Britanií a už i tam se ozývají hlasy
nesouhlasu s vystoupením z EU. Chovejme se
jako vzdělaní a svobodní občané. A to jsme.
To, že Tomio zastupuje zapšklé a agresivní
Čechy, je věcí toho, kdo mu uvěří. Ale již na

samém počátku sklonů k nacionalistickým názorům je nutné učinit přítrž. Nevšímavost by
snadno mohla přerůst v konflikt, jako tomu
bylo v dějinách již několikrát. Lhostejnost se
nevyplácí. K Tomiu a jeho scestným názorům
doporučuji přečíst si článek z týdeníku Reflex
č. 44 s názvem Japonec, který umí zahrát na
temné struny českých povah. Ale nechme
Okamuru Okamurou a věřme, že dle parlamentních voleb se dočkáme rozumné vlády.
Toto zamyšlení píšu v době probíhajících
povolebních diskusí o skladbě parlamentu a
jeho výborů. Snaha o řešení situace v těchto
bouřlivých dobách je napjatá. Doufejme, že se
dočkáme vlády, která bude schopná vládnout
po celé čtyřleté volební období. A aby volbám nebylo konce, čekají nás začátkem ledna
2018 zajímavé volby presidenta. Nechme se
překvapit.
A protože se blíží nejkrásnější svátky
v roce, užívejme si je ve zdraví a pohodě. Ať
nás Vánoce smíří a dodají odvahu ve schopnost stát se lepšími a pokornějšími v tomto
rozbouřeném světě. Tak hodně zdraví a radosti
pod vánočním stromkem.
Mám ráda myšlenky moudrých, které čerpám ze Zpravodaje Jednoty českých právníků,
jíž jsem dlouholetým členem - Pavel Coelho o
životě: Všechny bitvy v životě slouží k tomu,
aby nás něčemu naučily – do konce i ty, které
prohráváme.
Jarca Seidelová

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba vánoční,

Letošní zima začíná 21. prosince v 17.27
hod. Nanečisto si to vyzkoušela už o měsíc
dříve, a jak jí to půjde načisto uvidíme. Máme
tu prosinec, podle občanského kalendáře poslední měsíc roku, podle církevního kalendáře
naopak první měsíc nového liturgického roku.
Vstoupili jsme do něho 3. prosince první nedělí adventní. Touto nedělí také začala doba
adventní, doba očekávání a přípravy na oslavu
narození a přivítání Božího syna Ježíše Krista
na tento svět, skrze Pannu Marii v Betlémě.
S očekáváním této události a dobou adventní je spojena i řada symbolů a tradic – zelený
adventní věnec, který je symbolem života, vítězství a královské důstojnosti, rorátní bohoslužby ke cti P. Marie, mikulášská štědrost a
dobrota, určující správné místo dobru a zlu …  
Adventní doba je dobou přípravy na Vánoce –
na osobní setkání, uctění a přijetí Krista, spasitele. Je také velkou příležitostí ke konání dobra pro druhé, zvláště pro potřebné a k setkání s
blízkými. Letošní advent bude nejkratší, jaký
může být; prožijeme ho ve čtyřech nedělích
a třech týdnech (protože o 4. neděli večer již
bude Štědrý večer) a dovede nás ke Slavnosti
Narození Páně (25.12.). Liturgickou barvou
doby adventní je fialová. Postupně budeme zapalovat čtyři svíce na adventním věnci a s přibývajícím světlem budeme očekávat příchod
toho, který je Světlem světa. On rozptyluje
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temnotu a strach, nabízí lásku, radost, pokoj
a spásu, tedy život... Po období adventní přípravy pak přijde doba vánoční a vlastní slavení Narození Páně s Božím Hodem vánočním.
V této době si pak připomeneme mučedníka
sv. Štěpána, apoštola sv. Jana, malé betlémské
mučedníky, a bude tu závěr letošního občanského roku, za který poděkujeme při nedělní
bohoslužbě na Svátek Svaté rodiny Ježíše,
Marie a Josefa.   Začátek roku nového oslavíme jednak bohoslužbou na Hvězdě a také
slavností Matky Boží Panny Marie v našem
farním kostele. Budeme-li hodnotit uplynulý
rok, buďme shovívaví a nové dny očekávejme
s pokorou, pokojem v srdci a s nadějí a vírou
v Boha a Boží pomoc.
„Hle veliká radost pro všechen lid, narodil se
nám Spasitel, Kristus Pán.“ (volně dle Lukáše
2, 10,11)

V době adventní budou bohoslužby
jako obvykle:

- v úterý a v pátek od 17.00 hod., v sobotu od
17.00 hod. s nedělní platností, v neděli od 8.00
hod.,
Páteční mše svaté - 8., 15. a 22. 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. - 	 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
		 půlnoční mše sv. od 0.00 hod. 	
		 s chrámovým sborem
- Boží hod vánoční, mše sv.
		 od 8:00 se zpěvem koled
             - 	po mši zůstane kostel otevřený do 	
		 16.00 hod. pro návštěvu betléma
26. 12.  - 	Svátek sv. Štěpána, mučedníka,
		 mše sv. od 8.00 hod.
             - 	po mši zůstane kostel otevřený
		 do 16.00 hod. pro návštěvu betléma
27. 12.  - 	Svátek sv. Jana apoštola, mše sv.
		 od 17.00 hod., spojená s posvěcním
		 vína, které si přinesete  
28. 12   - 	Svátek sv. Mláďátek betlémských,
		 mše sv. od 17.00 hod.,
31. 12.  - 	Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
		 Marie a Josefa, nedělní mše sv.
		 od 8.00 hod. s poděkováním za 	
	 	uplynulý rok
1. 1.      - 	Nový rok, kaple na Hvězdě,
		
půlnoční mše sv. na začátek
		 nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
		 MARIE, mše sv. od 8.00 hod.              
          	 - kostel bude otevřený od 13.00
		 do 16.00 hod. pro návštěvu betléma
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6. 1.      	- Slavnost ZJEVENÍ 		
		 PÁNĚ (Tří králů), mše sv.
		 od 17.00 hod., svěcení vody, křídy
		 a kadidla
8. 1.      - Křtu Páně, nedělní mše sv. v 8 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.
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 letošním roce byla
obnovena betlémská krajina se stavbami a
vyroben nový závěs. V týdnu od 18. do 22.
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.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
3. prosince - 	 1. neděle adventní
(liturgický cyklus B)
6. prosince - 	 Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince - 	 Slavnost Panny Marie, počaté 	
bez poskvrny prvotního hříchu
10. prosince - 	2. neděle adventní
13. prosince - 	Památka sv. Lucie, panny
a mučednice
17. prosince - 	3. neděle adventní

MĚSTSKÁ POLICIE
V uplynulém období městská policie zajišťovala konání Martinského trhu a i několika
dalších akcí.
Městská policie prováděla kontroly na rekonstrukcích komunikací a to v Pěkově a na
Komenského náměstí.
Městská policie prověřovala několik oznámení od občanů týkajících se poškození jejich
majetku, neoprávněné terénní úpravy a problémů s parkováním a průjezdem.
Množí se nám případy, kdy věci odevzdané do kontejneru broumovské Diakonie jsou
některými občany vybírány a následně z kontejneru odcizovány. Několik takových se nám
podařilo chytit přímo při činu a za jejich jednání je po zásluze odměnit.
Z prodejce, který na parkovišti u Penny
nabízel občanům „zaručeně pravé švýcarské
hodinky a značkové parfémy“, se vyklubala
osoba, která se nacházela v celostátním pátrání. Po nezbytných úkonech z naší strany jsme
ji předali do péče policie ČR.
Dovolujeme si upozornit všechny občany,
kteří se vyskytnou čas od času v roli chodců, na povinnost nosit za snížené viditelnosti

reflexní prvky a to i mimo obec. Tuto povinnost ukládá zákon. Není však od věci vybavit se dobrým reflexním prvkem i při chůzi
v obci. Pár reflexních pásek pro Vás máme
zdarma k dispozici na naší služebně.
S ohledem na blížící se zimní období a
s ním spojenou zimní údržbu města upozorňujeme důrazně všechny občany, kteří parkují
svá vozidla na místních komunikacích, aby
tak činili pouze v souladu se zákonem. Není
možné, aby parkující vozidla bránila technice
při odklízení sněhu a sypání komunikací.
Mnoho z Vás bude v nadcházejícím období vyjíždět za vánočními nákupy. Dávejte si
pozor na své věci zejména v hypermarketech
a nákupních centrech, které se v této době zaplňují lidmi, jejichž hlavním posláním je Vás
okrást. Finanční obnosy a platební karty mějte
u sebe vždy zajištěné tak, abyste dobře věděli,
kde jsou. Protože jenom tak budete moci zaplatit v klidu to, co jste si vybrali.
Přejeme Vám hezký adventní čas, v klidu
a v pohodě prožité svátky v roce největší a vše
dobré v Novém roce.
Městská policie

24. prosince - 	4. neděle adventní, 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
31. prosince - 	Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 	
Marie a Josefa    
1. ledna - 	
Slavnost MATKY BOŽÍ, 	
PANNY MARIE
6. ledna - 	
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)
7. ledna – 	
Svátek Křtu Páně    

Rádi bychom všem popřáli pokojné
prožití doby adventní a radostné a
požehnané Vánoce.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

Oznámení
Církve Československé
husitské v Polici nad Metují

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA
SE ZPĚVY SE KONÁ

v sobotu 23.12.2017
v 17 hodin.
Další bohoslužba bude

v pondělí na
Boží hod vánoční
v 10 hodin dopoledne.
Srdečně zveme!
Pokoj v době adventní,
klidné Vánoce, zdraví a pokoj
v novém roce přeje
Rada starších CČSH v Polici
nad Metují

ZE SPORTU

K čemu je dnes společnosti Sokol

Při rozhovoru se starostkou polického
Sokola Radkou Rubáčkovou nad touto 150 let
starou organizací jsem si jako Sokol z před 60
let uvědomil, jak se i tato organizace změnila.
„150leté výročí Sokola oslavíme příští rok
mimo jiné XVI. Všesokolským sletem, organizovaným „Českou obcí sokolskou“ Praha. U
nás v Polici budeme nacvičovat pouze my, ze
Sokola. Na XIV. sletu s námi byly i ženy ze
Spartaku“, uvedla paní Rubáčková.
Sokol byl jako organizace po převratu
1948 zakázán. V Polici pokračovali jeho přívrženci a zájemci o tělesnou kulturu až do začátku devadesátých let v organizaci Spartak.
Znovu povolení Sokola umožnilo některým lidem vrátit se k myšlenkám přece jen trochu jiného pojetí cvičení. Proto část členů Spartaku
přešla zpět pod „sokolský prapor“.
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Dnes polický Sokol soustřeďuje cvičence
od předškolního věku až po seniory. Zahrnuje
všechny druhy pohybových aktivit včetně některých kolektivních her jako florbal, nohejbal nebo volejbal. Patří sem i skvělí poličtí
horolezci.
V Sokole tedy cvičí žáci, žákyně, dorost,
ženy i muži.  Zúčastňují se různých soutěží a
závodů, protože zdravé soutěžení ve stylu fair
play patří k základním myšlenkám Sokola od
jeho vzniku.
Především děti dosahují výborných výsledků. Zejména ve „všestrannosti“, což je
odborný termín pro soutěž v plavání, atletice a gymnastice – kladina, hrazda, prostná a
přeskok.
Sokol byl vždy nositelem idejí, na které
lidé slyšeli a dávali mu přednost před jinými

organizacemi. Staví na nich i dnes. Na poznámku, že není nikdo, kdo by dnes dětem
říkal, jak se mají chovat, jak jednat, paní
Rubáčková uvedla:
„Když jsem v Sokole začínala, občas
nám sestra Sokolka něco řekla, připomněla,
zavzpomínala.   Dnes všude hledíme spíš na
výkon.
Avšak je pravda, že děti u nás v Sokole
jsou malinko jiné než ty, co sedí doma u počítačů. Vědí, že není všechno dovoleno, že nějaký režim musí být, že i cvičení v Sokole má
řád. Což dnes dětem mimo školu moc chybí.“
Dobrou zprávou je plná tělocvična a výsledky zejména dětí ve všestrannosti i na celorepublikových soutěžích.
Jindřich Horkel
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Hráno, nehráno, dohráno

V dnešním příspěvku se fanoušci mládežnické kopané seznámí se
strastmi
závěrečné
části
podzimu.
Letošní podzimní počasí okresnímu přeboru
starší přípravky vůbec nepřálo. Domácí hřiště v Polici bylo co týden skrápěno deštěm,
tréninky se rušily nebo nahrazovaly v azylu v Suchém Dole. Jedna náhrada byla kondiční běh z polického hřiště na Ostaš a zpět.
Hráči běželi dobře a za 32 minut byli na kopci. Cesta zpět uběhla ještě o 6 minut rychleji.
Teď už k výsledkům závěrečných kol okresního přeboru. Sedmé kolo bylo rozděleno do
několika dní, neboť původní termín 15. října nemohl být pro nezpůsobilý terén sehrán.
Zápasy byly hrány na umělé trávě ve Velkém
Poříčí a na Plhově. Nejprve jsme zajížděli do
Velkého Poříčí, které v dosavadním průběhu
soutěže neztratilo ani bod. První zápas domácí
doslova smetli naše Šneky 7:0 (poločas 6:0).
Bohužel naši hráči nestačili na dobře připraveného soupeře. Druhý zápas se stejným soupeřem zápasily Želvy. Želví tým pod vedením
Jirky Kollerta předvedl nejlepší výkon celého
podzimu a poprvé obral vedoucí tým soutěže
o body. Utkání skončilo 3:3 (branky: Vojta
Jelínek, Séba Kollert, Matěj Prouza). Zápas
rozhodly penalty (za Polici dali: Jan Zmátlo,
Samuel Friml, Vojta Jelínek). Domáci se trefili
čtyřikrát a nakonec vyhráli 4:3, ale to nic nemění na výborném výkonu polických hráčů a
první ztrátě Velkého Poříčí. V rámci poříčského
podvečera jsme sehráli derby Police „Želvy“
– Police „Šneci“. Zápas byl vyrovnaný, ale
Želvy měly svůj den a vyhrály 3:2 (branky
Želvy: 2x Matěj Prouza, Vojta Jelínek, branky Šneci: Stázka Denygrová, Matěj Švorčík).
Další část 7. kola jsme sehráli až 5. listopadu na umělé trávě v Náchodě. Prvním duelem byl zápas Police „Želvy“ – SK Babí.
Želvy nezopakovaly dobrý výkon z Velkého
Poříčí, soupeři nestíhaly a prohrály 0:6.
Lépe se dařilo Šnekům. Obrana nepouštěla rozjetého soupeře do šancí, a když už,
tak brankář David Klikar šance likvidoval.
Zápas rozhodla jediná branka polické Stázky
Denygrové a Šneci porazili SK Babí 1:0!
Osmé kolo se hrálo na trenérovu oblíbeném
hřišti v Hronově (připomínáme, že trenér
Daniel hrával na vrcholu kariéry za starší žáky
právě v Hronově). Počasí nepřálo ani fotbalistům a až vůbec neprospívalo hřišti. Přesto
se hráči s obtížnými podmínkami vyrovnali
a sehráli všechny zápasy.
Derby bylo hned v prvním zápase. Bylo znovu
vyrovnané. Želvy dvakrát
vedly, ale nakonec se ze
tří bodů radovali Šneci po
výhře 3:4 (branky Želvy:
Šimon Friml, Jan Zmátlo,
Séba Kollert, branky Šneci:
Jiří Peška, Michal Klimeš,
Jiří Tauc, Vojta Jelínek).
Druhé zápasy oba týmy prohrály. Police „Želvy“ – TJ
Velké Poříčí 0:10, Police
„Šneci“ – AFK Hronov
Polický měsíčník - prosinec 2017

Tabulka střelců starší přípravky

1:3 (branka: Jiří
Spartak
MFK
FK
Celkem
Tauc).
Závěrečné
Police Trutnov Náchod
zápasy opět prokáAnastázie Denygrová (Šneci)
15
11
26
zaly sílu soupeře.
24
24
Police „Želvy“ – Matěj Prouza (Želvy)
AFK Hronov 3:7 Michal Klimeš (Šneci)
13
13
(branky: 3x Matěj Jiří Peška (Šneci)
13
13
Prouza) a Police
Josef
Hornych
(Šneci)
11
11
„Šneci“ – TJ Velké
Samuel
Friml
(Želvy)
7
4
11
Poříčí 2:12 (branky:
Stázka Denygrová, Daniel Marel (Želvy)
10
10
Matěj
Švorčík).
Michal Fatka (Želvy)
9
9
Poslední deváté kolo
7
7
jsme měli sehrát Jan Dvořák (Šneci)
původně 29. října Jan Zmátlo (Želvy)
7
7
v Polici nad Metují. Sebastian Kollert (Želvy)
7
7
Hřiště zápasy nedoJiří
Tauc
(Šneci)
6
6
volilo sehrát a ani
6
6
na náhradním hřišti Matěj Švorčík (Šneci)
v Provodově jsme Adam Krtička (Šneci)
5
5
hrát nemohli kvůli
Šimon Krtička (Š+Ž)
5
5
silnému větru a podŠimon
Friml
(Želvy)
3
2
5
máčené trávě. Toto
kolo bylo komplet- Matěj Klimeš (Želvy)
4
4
ně odloženo na jaro. Vojtěch Jelínek (Š+Ž)
4
4
Podzimní část tre2
2
néři vyhodnotili na Adam Malý (Želvy)
1
1
prvním
halovém Jakub Kratochvíl (Želvy)
tréninku 12. listopadu za účasti hráčů a téměř všech rodičů, 8 zápasů s týmy z okolí Hradce Králové. Jak
kterým patří dík za vedení svých děti ke spor- si povedou v této konkurenci, Vás seznámíme
tu a dětem za reprezentaci polické kopané. v zimních vydáních měsíčníku.
V rámci zimní přípravy sehraje starší přípravDaniel Denygr a Jiří Kollert
ka několik halových turnajů a bude se účastnit
trenéři mladší přípravky
Zimní halové stěžerské ligy, kde je čeká cca

KP Laštovic okresní přebor starší přípravky 2017/2018 - Podzim
Zápasy Výhry Prohry Skóre body Pen + Pen 1

TJ VELKÉ POŘÍČÍ

22

22

0

156:37

65

1

0

2

AFK HRONOV

23

17

6

122:71

49

3

1

3

VELKÁ JESENICE/ZÁBRODÍ

17

12

5

98:48

38

1

3

4

FK NÁCHOD

19

12

7

88:63

35

2

1

5

TJ VELICHOVKY

18

12

6

91:70

34

2

0

6

SPARTAK POLICE „ŠNECI“

22

9

13

67:80

30

1

4

7

SOKOL PROVODOV

22

10

12

67:81

29

2

1

8

SK BABÍ

22

9

13

66:78

27

2

2

9

SPARTAK POLICE „ŽELVY“

22

5

17

62:95

16

1

2

10 SLAVOJ TEPLICE N. MATEJÍ

18

5

13

51:93

16

0

1

11 LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ

21

0

21

17:169

0

0

0
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Lyžařský oddíl

Konec října a začátek listopadu jsme měli organizačně náročný, ale za to nabitý úžasnými zážitky. Hned po pořádání běhu Okolo
Ostaše (zmiňovaného v minulém čísle PM) jsme se rozjeli na podzimní
soustředění a to rovnou na dvě strany. Mladší skupina do Trčkova u
Orlického Záhoří a ti starší odjeli na kolech do Havlovic.

Trčkov

Počasí nám tentokrát moc nepřálo. Ve čtvrtek jsme zvládli bohužel jediný trénink na bruslích, odpoledne běh, ale další dny jsme už
jen běhali a hráli hry v dešti. Zbaběle (nebo prozřetelně z obav před
kalamitou) jsme odjeli už v sobotu večer a děti tak vrátili o den dříve.
Věříme, že si přesto děti soustředění užily stejně jako my. Fotky najdete
na FB. (Hanýsek)

Listopad jsme zahájili sportovně i kulturně. V sobotu 4.11. jsme
pomohli s prezentací a organizací dětských kategorií Ádrkrosu. Závodu
se zúčastnilo i mnoho našich členů, kteří se skvěle umístili. Na hlavní 9 km trati nás reprezentovali dorostenci Tomáš Jansa (celkově 51.),  
Šimon Štolfa (celkově 77.) a Adam Werner;  žáci Pepíno Alvarez, Kuba
Pešina, Petr Liskovský, Jan Pešina, a žákyně Týnka Bezušková a Jitka
Kovářová. Perfektní výsledky předvedly ženy Anička Beranová (2.Ž)
a Jitka Pešinová (3.Ž). Za muže celkově 15. místo vybojoval Zomba
Beran. Všem gratulujeme!

Havlovice

Tréninkový plán i doprovodný program jsme
měli velmi nabitý a i přes
ne zcela příznivé počasí
jsme vše zvládli a dokonce i nad rámec přidali....
Kolo, kolečkové brusle
a lyže (i 3.skupina), běh,
imitace, gymnastika, síla
kondiční, koordinační a
balanční cvičení, účast na
MTB karnevalu (zakončení středečního poháru),
hvězdárna i výstava modelových železnic. Jen kvůli
vichřici jsme nezvládli návrat na kole :-(. Děkujeme
dětem za super prodloužený víkend a doufáme, že
si to taky užily. A Renča
nás pěkně rozmazlovala
(Kristýna)
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Závodníci se odpoledne „dali do gala“ a
ve 20:00 již všichni tančili valčík v Pellyho
domech na 22. Lyžařském plese. Skvělá zábava, hudba, jídlo a pití, fajn lidi, spousta lidí,
bohatá (snad nejbohatší, co kdy byla) tombola... My jsme si užili vrchovatě, věříme, že i

vy. Moc děkujeme všem, co pomohli ples
připravit a hlavně těm, kteří sponzorovali naši
tombolu, drobným dárcům i větším firmám.
Speciální poděkování patří Ríšovi Hrzánovi
(R2 sport) za extra cenu – horské kolo. Moc
nás těší hojná účast rodičů malých lyžařů.

BÍLÉ STOPY V KLADSKÉM POMEZÍ

Celá síť čítá v Kladském pomezí přes
300 km upravovaných tratí, ať už se jedná o
tratě vzájemně propojené umožňující naplánovat si půldenní nebo celodenní výlet, nebo
o tvorbu ucelených lyžařských okruhů s výchozím i cílovým bodem ve stejném místě.
Garantem projektu „Lyžařské běžecké
trasy v Kladském pomezí“ je společnost
pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s.
Údržba stop je spolufinancována z prostředků Královéhradeckého kraje. Branka o.p.s.
spolupracuje se Správou Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko, se správou polského
Národního parku Góry Stolowe a s mnoha
dobrovolníky, kteří se v jednotlivých částech
území starají o kvalitní údržbu stop.
V letošním roce však došlo ke změně
podmínek ze strany Královehradeckého kraje, bez jejich splnění by nebylo možné získat
finanční podporu. Tou nejzásadnější změnou
byla instalace GPS zařízení do všech 13 strojů, které se o údržbu bílé stopy starají. Cílem
bylo především kontrola a doložitelnost skutečně ujetých km.
Tomuto systému jsme se dlouho bránili,
i když bylo jasné, že někdy přijde. Jelikož
cílem bylo i vnést přidanou hodnotu pro uživatele, ruku v ruce byla navázána jednání s
portálem www.bilestopy.cz. Tento portál má
více jak 12 letou historii a zobrazuje stav
bílé stopy zejména v příhraničních oblastech
ČR. Doplněním Kladského pomezí mezi
Krkonoše a Orlické hory se zacelila „díra“ v
Polický měsíčník - prosinec 2017

mapě. Vše probíhá on-line a dokonce v mapě
jsou i trasy odlišeny barevně podle stáří jejich úpravy.
Portál www.bilestopy.cz bude vzájemně
propojen s webem www.ski.kladskepomezi.
cz, na který jsme zvyklí. Zde nastane jen
minimální změna pro uživatele. Namísto
psaných vzkazů se zde objeví mapka naší
oblastí, kde budou barevně odlišeny upravené trasy.
Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné
a daleké rozhledy do kraje – to jsou charakteristické znaky běžeckých stop ve zdejším
regionu. Lyžařský ráj zahrnuje především
oblast Jestřebích hor, okolí Dobrošova u
Náchoda, okolí Machova, Teplic n. Metují
a Police nad Metují a oblast Broumovských
stěn a hraničních Javořích hor. Další kilome-try stop upravuje rolba v polském ná-rodním parku Góry Stolowe, v okolí osady
Karlów. Přejme si jen už ten sníh, kterého v
posledních letech není moc.
(zdroj: www.ski.kladskepomezi.cz)

SKI Police nad Metují, z.s.
Po téměř šedesátileté spolupráci se zastřešující organizací TJ SPARTAK se vedení
lyžařského oddílu rozhodlo založit samostatný zapsaný spolek a od 1.1.2018 fungovat
nezávisle. Nový spolek SKI
Police nad Metují, z.s. byl zapsán 6.10.2017 do veřejného
rejstříku. Od této víceméně
organizační změny si slibujeme průhlednější financování,
jednodušší a pružnější vedení. Členská základna je stále
kolem 110 členů (60 dětí, 50
dospělých). Pod novým názvem budeme pokračovat ve
výchově lyžující mládeže,
organizaci veřejných závodů,
úpravě lyžařských stop a další
zaběhlé činnosti. Navenek by
se tak nemělo nic extra měnit.
Děkujeme Spartaku za dosavadní spolupráci a děkujeme
všem, kteří nám v přechodném období projevují svou
podporu. Od ledna 2018 tedy
závodíme za SKI Police nad
Metují, z.s.
A teď už jen nasněžit…
Skol
Za SKI Helena Pohlová

SVATOMARTINSKÝ TRH

Počátkem listopadu se na polickém náměstí
konal tradiční Svatomartinský trh. Tento trh se
těší velkému zájmu ze strany prodejců a kvalitou i obsazením je nejlepší ze všech trhů v
našem městě. A proč tomu tak je??? Důvod je
prostý – volný termín, kdy nikde v okolí žádné
jiné trhy nejsou. Právě i díky tomu jsme přijali přes 100 přihlášek!!! Nakonec jsme vybrali přes 60 prodejců, které jste mohli vidět na
našem náměstí. Zájem prodejců nás těší, stejně jako jejich spokojenost s organizací a nabízený sortiment, který byl pestrý a převážně
rukodělný.

Do konce roku náš čekají ještě dvě akce. Ta
první bude 8. prosince na sále Pellyho domů,
kde své výrobky s adventní tématikou představí žáci Střední průmyslové školy propagační tvorby z Velkého Poříčí a MŠ Police nad
Metují. Tyto 2 školy ještě doplní několik převážně místních rukodělných prodejců. Druhou
akcí bude adventní trh 16. prosince.
Balák Martin – Sportovní referent
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Listí padá ze stromů, fotbalisti jdou domů

Po třech výhrách v řadě se fanoušci těšili
na další vítězství v domácím zápase 1. A třídy dospělých proti týmu z Týniště nad Orlicí.
Pouze osmdesát pět platících diváků zhlédlo
výborné utkání, napínavé až do poslední vteřiny. Naši začali velmi dobře, vedli 1:0 a 2:1,
potom 2:3 prohrávali, pět minut před koncem
vyrovnali, aby v poslední minutě dostali gól
na 3:4. To však nebylo vše, v posledních vteřinách tříminutového nastavení se nádherně
trefil Jakub Semerák, první hvězda zápasu,
střelec ceněného hattricku a specialista na rozhodování infarktových zápasů. Následoval tak
penaltový rozstřel a v něm naše výhra 3:1. Zde
bychom rádi vyzdvihli dalšího našeho specialistu, tentokráte na penaltové rozstřely, kapitána týmu Jirku Kollerta. Ten při nich vždy trefí
branku. V prvním rozstřelu trefil její břevno,
ve druhém tyč a nyní dokonce síť!!!
Po odloženém zápase s Novým Hradcem
jsme další sobotu vyjeli do místa, pyšnícího
se názvem zkrachovalého předsedy ČSSD,
Sobotky. Naši dostali gól hned v 1. minutě zápasu. Potom sice již žádný, žádný však také
nevstřelili, takže prohráli 0:1.
Derby s Broumovem, na který se fanoušci marně těšili o pouti, se odehrálo v půlce
listopadu, za pravého podzimního počasí.
Přesto jej navštívilo více než 300 diváků. Ti
domácí se nestačili divit, neboť za pět minut
jsme prohrávali 0:2. Potom se poličtí hráči
vzpamatovali, hráli výborně a do poločasu
vyrovnali. Jak se později ukázalo, rozhodující
pro konečný výsledek bylo spálení několika
dalších vyložených šancí. V poločase druhém
totiž sličná slečna rozhodčí Blažena vyloučila
Pepu Klapkovského a bylo po hezkém fotbalu
i úspěšném výsledku. Takže nakonec 2:6…
Za týden po derby ještě výjezd do Kunčic
s “tenisovou” prohrou 3:6 a s výjimkou odloženého zápasu s Novým Hradcem je to v 1. A
třídě dospělých na podzim vše.
Mladší žáci vyjeli na své předposlední
utkání podzimu do Jaroměře. Začali výborně,
ujali se vedení, potom však inkasovali 10x
za sebou a bylo po nadějích na slušný výsledek. Trenér Michal Steiner klukům před zápasem říkal: “Obsazujte hráče, nahrávejte si,

neutápějte se v kličkách”. Proto si kluci soupeře neobsazovali, za celý zápas si pořádně
nenahráli a utápěli se v kličkách…
Na poslední zápas podzimu vycestovali
do Velké Jesenice a nastoupili proti týmu, který v předchozím kole prohrál s Broumovem
0:25. V utkání si zahráli všichni hráči, kteří
účinkovali v podzimních soutěžních zápasech.
Nemáme schopnosti broumovských fotbalistů,
proto jsme 25:0 nevyhráli, ale vítězství jsme
se přece jen dočkali, i když mnohem skromnějšího, 7:4. Naším nejúspěšnějším střelcem
byl Jarda Zemek se třemi brankami.
V okresní soutěži mladších žáků zatím nestačíme na “B” týmy Jaroměře a Broumova,
zvláště když v nich nastupují kluci z “A”
týmů, hrajících Krajský přebor. Vyrovnané duely hrajeme s Velkým Poříčím a přehráváme
tým Velké Jesenice/Provodova.
Starší žáci se představili na domácím
hřišti v utkání proti výbornému celku z Velké
Jesenice, které skončilo 4:4. Vedli jsme 3:1,
prohrávali 3:4 a vyrovnali v poslední vteřině
důrazným Vildou Gavelekem. V penaltovém
rozstřelu jsme však úspěšní nebyli.
Státní svátek 28. října se kluci se svými trenéry a příznivci vydali oslavit do
Velichovek, zápasem s místním týmem.
Oslavy byly důstojné, neboť jsme zvítězili 8:0. Dva góly vstřelil Vilda Gavelek, Petr
Šolc a Jarda Čermák, po jednom Honza Šolc a
Patrik Novotný, posila z Broumova.
Ještě výraznějšího vítězství pak kluci dosáhli v posledním podzimním zápase proti
outsiderovi soutěže Rasoškám, a to 12:0. Čtyři
góly vstřelili Petr Šolc a Jarda Čermák.
Starší žáci mají na podzim se silnými celky Babí, Teplic a Velké Jesenice naprosto vyrovnanou bilanci, vždy jedno vítězství a jednu
porážku, z toho s Velkou Jesenicí až po penaltách. Slabší celky, Rasošky a Velichovky, jsme
pak vždy výrazně porazili, s celkovým skóre
ze čtyř utkání 39:0.
Mladší přípravka vycestovala na předposlední zápasy podzimu do nedalekého
Hronova. Tam nejprve podlehla Velkému
Poříčí 3:6, i když 3:2 vedla. V zápase dalším
proti Provodovu se konal kolaps v obranné

Koupím

Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

Koupím

pozůstalost - veteš

AUTO-MOTO součástky

Kontakt: 608 103 810

Kontakt: 608 103 810

vyklidím půdu, dům, byt
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činnosti, v důsledku čehož jsme dospěli k porážce 4:9. K vítězství 7:4 v závěrečném zápase nad Hronovem nám pak výraznou měrou
pomohl brankář soupeře, který našim klukům
několikrát nahrál na gól vlivem nezdařených
výkopů. Polickými střelci kola byli Vojta
Jelínek (Velké Petrovice) a Matěj Švorčík
(Sběrné suroviny Police), kteří vstřelili po
čtyřech brankách.
Závěrečný turnaj podzimu jsme odehráli ve Velké Jesenici, kde hřiště po vydatných
deštích připomínalo spíše bahenní lázně.
Nejprve jsme remizovali se Zábrodím 2:2.
V penaltovém rozstřelu se oba týmy předháněly, který víckrát trefí břevno nebo tyč a v
náš neprospěch tak rozhodla až 6. série kopů.
Následoval úspěšný zápas s Velkým Poříčím,
který po zajímavém průběhu skončil naší výhrou 3:2. Po dlouhé době vítězství některého
polického týmu nad Velkým Poříčím! Na závěr prohra s Velkou Jesenicí 3:9 po zlé pětiminutovce v 1. poločase, ve které jsme dospěli k
průběžnému výsledku 0:4.
Ještě na hrací ploše pak došlo k slavnostnímu ukončení sezóny, k čemuž přispěli rodiče pohoštěním dětskými “bublinkami” a doma
zhotovenými cukrářskými výrobky.
Ve dvaceti sedmi podzimních zápasech, z nichž 14 bylo vítězných, hráči mladší přípravky soupeřům nastříleli 107 branek.
Nejvíce jich vstřelil Šimon Krtička (trefil se
26x), Vojta Jelínek (17x), Matějové Klimeš a
Švorčík (13x) a Jan Vajsar (10x). V zápasech
ještě hráli, dávali branky, úspěšně nahrávali
nebo bránili, případně působili v brance: Saša
Palla, Petr Mitterwald, Jan Majsniar, Markové
Tauchman a Kubeček, Jirka a Petr Kiezlerovi
a pohostinně Stázinka Denygrová.   
Mistrovské soutěže všech věkových kategorií s postupujícím podzimem skončily.
Mladí i starší fotbalisté se však k zimnímu
spánku neuloží, ale usilovným tréninkem se
budou snažit odstranit veškeré nedostatky,
které jim doposud bránily v ještě úspěšnějších
výsledcích, než jakých dosáhli na podzim.

i rezaté a poškozené
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.

Provozní doba o vánocích

Pátek 22.12. Úterý 26.12.
Středa 27.12.
Čtvrtek 28.12.
Pátek 29.12.
Sobota 30.12.
Neděle 31.12.
Pondělí 1.1.2018

pondělí 25.12. zavřeno
uzavřená společnost
11 – 20
11 – 20
11 – 22
11 – 22
11 – 16 (nutná rezervace)
12 – 19

PF 2018
Pevné zdraví a hodně úspěchů do nového
roku vám přeje rodina Malíkova.
Hospůdka na Ostaši „U Malíků“

Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

Petr Malík, 604 371 576, www.ostas.eu

Společnost ADAPT Elektronik GmbH se od svého založení v roce 1972 vyvinula v jednoho z předních výrobců
elektronických konektorů pro náročné oblasti použití. Zaměstnáváme více než 190 zaměstnanců a většinu výrobků
vyvíjíme a vyrábíme individuálně podle přání zákazníků. Výrobky společnosti ADAPT Elektronik jsou používány v celé
řadě odvětví: od výroby zařízení pro automobilový průmysl a lékařskou techniku až po průmyslovou elektroniku.

Pro naši dceřinou společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. v Machově hledáme vhodné kandidáty na
níže uvedené pracovní pozice:

Specialista výroby, Specialista pájení
Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost, ochotu pracovat ve dvousměnném provozu, schopnost práce v kolektivu,
manuální zručnost a zodpovědnost za provedenou práci, zkušenosti s pájením, cínováním,

krimpováním výhodou
Nabízíme:

Smlouvu na HPP, po prvním roce na dobu neurčitou, firemní benefity ( příspěvek na dopravu,
stravenky, příspěvek na dovolenou, roční bonusy ), čisté pracovní prostředí, dvousměnný provoz,
zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost dalšího vzdělávání ( jazykové vzdělávání a vzdělávání
v oboru ) a postupu, nástup možný ihned nebo dle dohody

Společnost ADAPT Elektronik GmbH se od svého založení v roce 1972 vyvinula v jednoho z předních výrobců
elektronických konektorů pro náročné oblasti použití. Zaměstnáváme více než 190 zaměstnanců a většinu výrobků
vyvíjíme a vyrábíme individuálně podle přání zákazníků. Výrobky společnosti ADAPT Elektronik jsou používány v celé
řadě odvětví: od výroby zařízení pro automobilový průmysl a lékařskou techniku až po průmyslovou elektroniku.

Pro naši dceřinou společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. v Machově hledáme vhodné kandidáty na
níže uvedené pracovní pozice:

Vedoucí technického oddělení v oboru elektro
Požadujeme:
SOU/SŠ vzdělání elektro zaměření, vyhláška 50/78 Sb., §6 podmínkou, schopnost orientace v
technické dokumentaci, znalost práce na PC (MS Excel, MS Word), samostatnost, spolehlivost,
flexibilita, výhodou znalost Nj nebo Aj, řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
silné zázemí stabilní zahraniční společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení a perspektivu
dlouhodobé spolupráce, zaměstnanecké benefity a vzdělávání (mobilní telefon, notebook, stravenky,
příspěvek na dopravu, jazykové vzdělávání, příspěvek na dovolenou, roční odměny )

Specialista technického oddělení elektro
Požadujeme:
SOU/SŠ vzdělání elektro zaměření, vyhláška 50/78 Sb., §6 výhodou, manuální zručnost a
zodpovědnost za provedenou práci, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, pájení výhodou

Nabízíme:

Specialista kvality
Požadujeme:
min. SŠ vzdělání tech. směru, praxi z obdobné pozice ve výrobní firmě, znalost MS Office, znalost
měření nebo testování výrobků výhodou, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost práce
v týmu, řidičský průkaz skupiny B, výhodou znalost německého, nebo anglického jazyka

Nabízíme:

Smlouvu na HPP, po prvním roce na dobu neurčitou, firemní benefity ( příspěvek na dopravu,
stravenky, příspěvek na dovolenou, roční bonusy ), čisté pracovní prostředí, dvousměnný provoz,
zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost dalšího vzdělávání ( jazykové vzdělávání a vzdělávání
v oboru ) a postupu, nástup možný ihned nebo dle dohody

silné zázemí stabilní zahraniční společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení a perspektivu
dlouhodobé spolupráce, zaměstnanecké benefity a vzdělávání (mobilní telefon, notebook, stravenky,
příspěvek na dopravu, jazykové vzdělávání, příspěvek na dovolenou, roční odměny)

Písemné nabídky zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz , nebo informace
na telefonním čísle – 491 426 360

Písemné nabídky zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz , nebo informace
na telefonním čísle – 491 426 360
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Proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

ve dnech 21. – 22. 12. 2017
v době od 9.00 do 16.00 hod. a
23. 12. 2017, v době od 9.00 do 13.00 hod.

V sortimentu kromě kaprů, pstruhů budou
i amuři a v omezeném množství i ostatní druhy ryb.
Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují

HLEDÁME
DORUČOVATELE

denního tisku
ve vaší lokalitě
Roznos od
PO - SO ráno

Vhodné pro
maminky na MD,
důchodce, pracující
Bližší informace:

Mediaservis
720 987700

Čištění koberců,
čalouněného nábytku,
sedaček, křesel, židlí,
interiérů automobilů

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov
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Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy
a znečištění

Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

Kontakt:
Martina Hulínová
608 775 813,
Petr Zatloukal
608 889 992
e-mail:
m.hulinova@seznam.cz
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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/
Polický měsíčník - prosinec 2017

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 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: 491 541 113
E-mail:  	 polickymesicnik@meu-police.cz  

Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Foto na obálce: Milan a Martin Schirlo
Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4 	
Velikost do 1/8A4
1 x A4 v každém čísle barevně 	

Množstevní slevy se neposkytují

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
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Laco Deczi & Celula New York v Kolárově divadle - 3.11.2017

Martinský trh na polickém náměstí- 4.11.2017

DS Broumov v dvojkomedii NEBOŽKA PANINA MATKA / LEONA SI POSPÍŠILA
70. Polické divadelní hry - 11.11.2017

foto: Martin Schirlo

