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Parkování a zimní údržba

Mozaika z radnice….

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Polického měsíčníku.
Ve středu 14. prosince nás od 17ti hodin čeká na sále
Pellyho domů poslední veřejné jednání zastupitelstva
města. Na programu bude mimo jiné i hodnocení
uplynulého roku. Prvního roku tohoto volebního období.
Toho, co se povedlo a samozřejmě i toho, co se nepodařilo.
Čas hodnocení ke konci roku patří. I čas předsevzetí. Na
městech většinou tvorba rozpočtů s rozhodováním o
důležitosti potřebného. Rozhodování o
prioritních
prioritách. Náročné a zodpovědné. Pro někoho uspokojivé,
pro mnohé ke kritice připravené.
Zvu Vás k účasti na všech veřejných jednáních, kde
můžete být vyslyšeni a zároveň si můžete udělat skutečnou
představu o životě našeho města a jeho spádových obcích.
Jaký tedy byl rok 2011 z pohledu města a městského
úřadu? Jedním slovem – náročný. Obšírněji se ohlédneme
v lednovém měsíčníku.
Děkuji za spolupráci, pomoc a podporu především svým
spolupracovníkům,
radním, ředitelům příspěvkových
organizací, řediteli technických služeb a jejich týmům.
Samozřejmě všem aktivním
zastupitelům, osadním
výborům, občanským sdružením, místním organizacím,
dobrovolníkům, občanům … Vám všem, kteří vnímáte obě
strany mince.
Uvědomuji si, že i tento rok byl bohatý na setkání
s novými lidmi. Především polickými rodáky, kteří už nějaký
ten pátek v Polici nejsou. Nezapomínají na ni. Jejich
životní osudy jsou velmi zajímavé a podnětné. Pro nás
všechny.
Přeji Vám všem po všech stránkách zdravý rok 2012.
Ida Jenková

Vážení spoluobčané, kolegové,
přátelé, kamarádi…
Přeji Vám všem klidné prožití Vánoc v kruhu Vašich
rodin, či Vašich nejbližších. Přeji Vám všem, ať jsou ty
Vánoce radostné, spokojené a pokorné, a nikoliv jen
konzumní, televizní, či zamlžené alkoholovým veselím.
Do roku 2012 Vám všem přeji hodně zdraví, pevné nervy
do stále složitějšího života, hodně odvahy a síly pro boj
s problémy, které nám život přináší, a konečně též
nezbytnou dávku slušnosti, respektu a tolerance vůči
druhým tam, kde je jich třeba. Pak věřím, že se nám všem
bude žít lépe, ale znáte to… ani Řím nepostavili za den☺.
V úctě
Jirka Heřman Škop, místostarosta
P.S. Nezapomeňte přijít užít pohodu Vánoc do divadla na
silvestrovské představení našeho divadelního souboru!!!
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Přichází zima, byť jen velmi pomalu, přesto se v našich
zeměpisných šířkách nevyhneme potížím, které nám
v ulicích města bude působit sníh.
Samotný sníh je věcí ještě technicky zvladatelnou.
Nezvladatelnou se stává ve chvíli, kdy je ho víc než zdrávo
(kalamita) nebo kdy zasype nějakou trvalou překážku.
Takovou překážkou pak mohou být například naši plechoví
miláčci parkující v ulicích.
Kdo s autem denně nebo ob den jezdí, ten nebrání zimní
údržbě tak jako ten, který se rozhodl po dobu trvání zimy
neprovozovat svůj automobil, nebo ten, který si kolem
automobilu neodhází nakupený napadaný a z ulice vyhrnutý
sníh. Vozidlo v druhém případě se pak stává jistým
„špuntem“, který – pokud napadne více sněhu – udělá
z obousměrné ulice jednosměrnou.
Proto bych chtěl touto cestou požádat ty, kteří v zimě
nehodlají jezdit autem, a přesto nemají jinou možnost, než
parkovat na ulicích města, aby se snažili v průběhu zimy
kolem svého vozidla udržovat ulici průjezdnou (naše
technika prostě není schopna projet těsně kolem dveří
vozu, a proto vzniká vedle vozu sněhová bariera zužující
průjezdní šíři komunikace). Tímto jednáním pomohou nejen
nám při zajišťování zimní údržby, ale i ostatním řidičům a
celkové bezpečnosti dopravy. Pokud pak nehodláte v zimě
vozidlo užívat, ani kolem něj uklízet, a musíte parkovat na
veřejných prostranstvích, pak se snažte najít taková místa a
zákoutí, kde budete nejméně překážet jak provozu, tak
údržbě.
Na závěr bych chtěl upozornit všechny vlastníky vozidel,
že pokud bude některé vozidlo správcem komunikace
označeno za překážku zimní údržby, budeme nuceni
aplikovat postup, kterým nás vybavuje silniční zákon.
V prvé řadě se pokusíme vyzvat vlastníka vozidla
k odstranění překážky zimní údržby, a nebude-li ve lhůtě 3
dnů překážka odstraněna, pak dojde k odtažení vozidla
(včetně jeho navrácení na místo po ukončení čištění ulice).
Vzniklé náklady pak budeme po vlastníkovi vozidla
vymáhat. Nicméně věřím, že všem nám jde o stejnou věc –
tedy o dobrou průjezdnost a sjízdnost ulic – a že
k takovýmto nuceným odstraněním vozidel z ulice bude
docházet jen v minimu případů.
Pokud někdo pochybuje o tom, zda je takovýto tvrdý
postup správný, pak nabízíme možnost prožít jedno
kalamitní ráno v kabině traktoru, věřím, že pak „nevěřící“
prozře☺.
Jiří Škop, místostarosta

Informace o provozu MěÚ v Polici
nad Metují o vánočních svátcích
Městský úřad v Polici nad Metují bude v pátek 23. 12.
2011 uzavřen. V ostatní dny mezi svátky bude provoz
s mírným omezením zachován.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Výběrové řízení územní plán
Těsně před Vánocemi – konkrétně 20. 12. 2011 –
proběhne otevírání obálek s nabídkami potenciálních
zhotovitelů nového územního plánu města. V rámci
výběrového řízení bylo přímo osloveno šest firem, které se
zhotovením územních plánů zabývají, a u nichž jsme měli
dobré reference z okolních měst, případně přímo od členů
komise územního plánování. Nicméně do soutěže se mohou
přihlásit i jiné firmy, neboť výzva k přihlášení se do soutěže
byla zveřejněna jak na úřední desce města, tak na jeho
elektronické úřední desce.
Dosud na výzvu reagovaly tři z oslovených firem
přihláškou do soutěže, a jedna z firem reagovala s tím, že
se soutěže nebude účastnit.

Počátek projednávání tak očekávám již v příštím roce
s tím, že v této souvislosti upozorňuji každého vlastníka
nemovitosti v katastrálních územích Police nad Metují,
Velká Ledhuje, Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov nad Metují,
aby v následujících měsících (a to až do doby, kdy bude
nový územní plán vyhlášen) bedlivě sledoval stránky
měsíčníku, veřejnou úřední desku, potažmo webové stránky
města, neboť na řadu změn a opatření, která budou novým
územním plánem přijata, již ex post nebude možné
reagovat.
Projednání územního plánu bude veřejné (informace na
veřejné úřední desce), přičemž toto veřejné projednání
bude mít dvě až tři fáze, podle toho, jak se nám podaří
vyjednávat s dotčenými správními orgány, a zda se
shledáme na jejich straně spíše s tendencí spolupráce a
hledání řešení či naopak s negováním našich záměrů.
V souvislosti
s tímto
tématem,
a
v souvislosti
s množícími se otázkami, ještě doplním jednu informaci…
Všechny žádosti o změnu územního plánu města podané
v průběhu roku 2011 budou projednány v rámci
projednávání nového územního plánu. Jejich konečné
schválení tak lze očekávat nejdříve v roce 2014
(nenarazíme-li na problémy s dotčenými správními orgány,
či na potíže s vlastníky nemovitostí). Současný územní plán
už nelze v této fázi měnit, zejména rozšiřováním
zastavitelných ploch pro novou zástavbu mimo současně
zastavěné nebo mimo zastavitelné území vymezené
platným územním plánem.
Na jakékoliv dotazy k územnímu plánu města (ať k tomu
starému, či k tomu novému, Vám rád odpovím).
Jiří Škop, místostarosta

Rekultivace odstavné plochy
v bývalém areálu spol. MILPO, s.r.o
Město Police nad Metují zrekultivovalo odstavnou plochu
v areálu bývalé provozovny společnosti MILPO. Akci
zrealizoval pan Václav Kohl ze Suchého Dolu. Na uklizené a
upravené ploše vzniklo dostatek prostoru pro odstavování
vozidel parkujících nyní před bytovými domy č. p. 115 a
116. Dále se počítá s tím, že bude tento prostor využíván
pro parkování při kulturních a sportovních akcích v divadle,
základní škole a pro potřebu jiných významných událostí ve
městě. Město zažádalo dopravní inspektorát a odbor
dopravy MěÚ Náchod o vyjádření k umístění dopravního
značení (značky „zákaz stání“) v ulici Na Babí ve směru
jízdy od základní školy, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na
Bělidle po křižovatku s ulicí Hvězdeckou (tj. po městský
hřbitov). Ulice nemá pro podélné stání vozidel, při zajištění
obousměrného provozu dostatečnou šířku, přičemž obrovské
problémy působí stání vozidel při zimní údržbě komunikace.
Bezpečnostním rizikem obousměrného provozu je pak i
snížená možnost výhledu do levotočivé zatáčky při
objíždění vozidel podélně parkujících při pravém okraji
vozovky. Jsme přesvědčeni, že tato změna přispěla ke
zlepšení vzhledu města a zvýšení bezpečnosti dopravy.

z důvodu jejich havarijního stavu a plánovaného budoucího
vybudování místní komunikace. Vybouráním spojovacího
krčku došlo k zajištění chybějícího přístupu na nádvoří, k
„zelenému domečku“ a technickému oddělení prodané
budovy „rodinky“. Zároveň byla pro „zelený domeček“
vybudována samostatná vodovodní přípojka z Tyršovy ulice.

Velký dík patří AMK Police nad Metují, který se na
odstavné ploše a demolici garáže významně podílel.

Oprava povrchu komunikace
Pěkov Hony
Minulý měsíc byla zahájena plánovaná rekonstrukce
povrchu místní komunikace v lokalitě Pěkov Hony.
Rekonstrukce se provádí na pozemcích města, skládá se
z opravy 145 m místní komunikace, nového příčného
propustku přes stávající komunikaci a vytvoření příkopu
délky 61 m nad novou komunikací. Výšková niveleta
vozovky kopíruje její stávající výškové poměry a okolní
terén (navazující místní komunikace a vjezdy domů).
Stavbu provádí firma SVOBODA - dopravní a inženýrské
stavby a.s. Meziměstí, která zvítězila ve výběrovém řízení
s nejnižší nabídkovou cenou 869.399,- Kč s DPH. Zhotovitel
se ve smlouvě o dílo zavázal zrealizovat tuto rekonstrukci
v termínu do 15. 12. 2011. Z důvodu výrazně zhoršených
klimatických podmínek může být termín po vzájemné
dohodě upraven písemným dodatkem k této smlouvě.
K současnému datu jsou provedeny zemní práce, výkopy pro
konstrukci vozovky, úprava zemní pláně a pokládka
nestmelených vrstev vozovky (hrubší a jemnější štěrkodrť).
Nyní firma provádí nový příčný propustek přes stávající
komunikaci.
Pokud nám počasí dovolí, bude komunikace ještě letos
dokončena. V případě trvalého zhoršení klimatických
podmínek, budou asfaltové vrstvy, příkop a terénní
dokončovací práce zhotoveny až na jaře roku 2012.
Doufáme, že nová komunikace bude sloužit ke všeobecné
spokojenosti.

Odstranění dvou staveb
V nedávné době byly odstraněny dvě drobné městské
stavby. Jedná se o stavbu garáže na konci ulice Pod
Havlatkou, a o stavbu spojovacího krčku mezi bývalou
zemědělskou školou a „rodinkou“. Garáže byly vybourány

Ing. Pavel Scholz, investiční technik
Ida Jenková, starostka
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ODPADOVÉ INFORMACE
ODPADOVÝ SVOZOVÝ PLÁN PRO
ROK 2012
V roce 2012 budou jednotlivé složky komunálního
odpadu na území města Police nad Metují sváženy
následovně:

ZBYTKOVÝ ODPAD z popelnic
!!! Pozor změna - SVOZ POUZE VE ČTVRTEK !!!
Vzhledem k tomu, že spol. Marius Pedersen, a s.
provedla celkovou revizi a optimalizaci svozových tras a
plánů v rámci provozovny Náchod, nastane u této složky od
1. 1. 2012 pro celé město Police nad Metují významná
změna. Namísto původních tří svozových dnů (pondělí,
čtvrtek a pátek), bude se svážet pouze v jednom dnu, a to
ve čtvrtek celý den, od 6.00 do 22.00 hod. Tato změna
přinese velké zjednodušení a přehlednost. Domníváme se
proto, že bude přijata pozitivně a nezpůsobí nikomu
komplikace.
Svážet se bude podle následujícího svozového plánu:
a)

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

J
E
N
Č
T
V
R
T
K
Y
b)

měsíc

svozové týdny

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

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

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

J
E
N
Č
T
V
R
T
K
Y

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.,
18., 20., 22.,
24., 26.,
28., 30.,
32., 34.,
36., 38., 39.,
40., 41., 42., 43.,
44., 45., 46., 47., 48.,
49., 50., 51., 52.,

PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY
Svážet se budou z městských kontejnerů na veřejných
sběrných místech, a to každý týden ve středu.

PAPÍR
Svážet se bude z městských kontejnerů na veřejných
sběrných místech, a to Na Sibiři, na sídlišti,
U Damiánky, plocha pod Havlatkou, u dřevěnky a u Penny
Marketu každý týden, na ostatních místech
1x za 2
týdny (v lichých týdnech), a to vždy v úterý.
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ČIRÉ A BAREVNÉ SKLO
Svážet se bude z městských kontejnerů na veřejných
sběrných místech 1x za 3 týdny.

ELEKTROODPAD,
OBJEMNÝ ODPAD

NEBEZPEČNÝ

ODPAD,

Svážet se bude ze sběrného dvora podle potřeby, cca
1x za 1 - 2 měsíce, otvírací doba sběrného dvora zůstane
nezměněna (ST 13-17 a SO 8 – 11) a dále z mobilních
stanovišť (zastávek) v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a
Hony, a to 2x ročně ve 20. a 40. kalendářním týdnu, vždy
ve středu, podle daného časového harmonogramu.
V případě změn ve výše uvedených termínech svozu, vás
budeme informovat městským rozhlasem, v Polickém
měsíčníku a na internetu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Ida Jenková, starostka

Znečištění ovzduší pálením odpadu
Přišlo zimní období, v domácnostech se začalo naplno
topit a ruku v ruce s tím se zhoršila kvalita ovzduší. Při
provozu kotlů na spalování tuhých paliv se určitému
znečištění (exhalátům a polétavému prachu) nevyhneme,
ani při používání správného paliva (dřeva a uhlí) a řádném
provozu domácích topenišť. Značná a zcela zbytečná část
znečištění ale vzniká spalováním materiálů, které nejsou
řádným palivem, a to především spalováním odpadu.
Spalování odpadu je velký nešvar a starý zlozvyk, který
stále přetrvává. Škodlivost tohoto konání je v tom, že při
nízkých spalovacích teplotách v domácích topeništích
dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě jedovatých
látek, které zamořují okolní ovzduší a pozemky. Tyto
škodliviny, nejen že obtěžují sousedy, kteří nemohou
mnohdy ani vyvětrat, ale především způsobují nejrůznější
zdravotní potíže a onemocnění. Mnohé z těchto škodlivin se
dlouhodobě ukládají v tkáních a mohou být toxické a
rakovinotvorné. Jsou škodlivé i pro přírodu, a také
pozvolna působí na změny zemského klimatu (vznik
skleníkového efektu a oteplování). Nejškodlivější látky
vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného chování je buď lenost,
nebo snaha ušetřit za řádné palivo. Zákon o ochraně
ovzduší jasně říká, že každý je povinen omezovat a
předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek a dále, že jako palivo
nelze používat odpad. Apelujeme proto na všechny, kteří
pálí odpad, aby s ním řádně nakládali tak, jak to
stanovuje městská odpadová vyhláška. To znamená, třídili
ho a ukládali na místa k tomu určená a do kotlů používali
řádné palivo (čisté dřevo, uhlí). Zároveň vyzýváme ke
kontrole technického stavu kotlů a komínů a k jejich
provozovávání tak, aby ani při spalování řádného paliva,
nedocházelo ke zbytečnému znečišťování a obtěžování
okolí. Závěrem děkujeme všem, kteří se chovají
zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Ida Jenková, starostka

Vánoční strom na polickém
náměstí

Letošní vánoční strom připutoval na polické náměstí
z Ostašské ulice, a to ze stejného místa jako předloni,
z prostranství před bytovým domem č.p. 252, kde ho místní
obyvatelé vysadili a bezmála 40 let o něho pečovali. Opět
se jedná o druh smrk pichlavý (Picea pungens Engelm.), ve
své klasické zelené formě. Na krátkou dobu se nyní,
společně s betlémem pod jeho korunou, stal ústředním
bodem náměstí a bude nám zpříjemňovat adventní a
vánoční čas. Svým tvarem, směřujícím vzhůru, bude beze

slov ale zřetelně připomínat, odkud pramení pravé a
nepomíjející životní hodnoty, ztělesněné v oné úžasné
biblické betlémské události. Gloria in excelsis Deo. Pokojný
čas adventní a krásné Vánoce přeje
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Potěšme se letos rozšířeným betlémem. Nové
postavičky najdete pod vánočním stromem i na lampách
a stromech po obvodu náměstí. Děkujeme ZUŠ – J.
Soumarovi, J. Nývltovi, dětem i donátorům.
Ida JENKOVÁ

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, která provádí
pravidelnou kontrolu kvality vody z vrtu Jůlinka na polickém
náměstí, předala městu výsledky druhého (podzimního)
kontrolního kola. Jarní kolo se dělá s úplným rozborem
stanovených ukazatelů, to druhé pouze s rozborem zkráceným.
Výsledky rozborů se porovnávají s vyhláškou č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Vzorky vody pro
druhé kolo byly odebrány v říjnu a jejich následný rozbor opět
provedla akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. Praha. Výsledky rozborů ukázaly, že
voda z Jůlinky, jak po stránce chemické tak i bakteriologické,
i nadále vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy. Stále
však platí, že vzhledem k dlouhodobému mírně vyššímu
obsahu dusičnanů, není tato voda vhodná pro přípravu
umělé výživy kojenců. Protokol o zkoušce č. 2011/4084 je k
dispozici na městském úřadě, odboru IMŽP. Další kontrola bude
následovat na jaře 2012.
Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního
kontrolního kola :
ukazatel
jednotka
skutečnost
limit
reakce vody
CHSK Mn
železo
dusičnany
dusitany
amonné ionty
Escherichia coli
koliform. bakterie
živé mikroorganizmy
mikroorganizmy celkem.

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

7,6
0,63 3
< 0,05
35 50
< 0,01
< 0,05
0
0
0
0

6,5 – 9,5
0,20
0,50
0,50
0
0
0
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Zpevněné plochy pozemků jako
předmět daně z pozemků
Dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), kterou
se podle ustanovení § 6 odst. 2 téhož zákona zpevněné
plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v
souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se
speciální sazbou daně.
1. Podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném od 1. 1. 2012,
(dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), se zpevněnou
plochou pozemku rozumí pozemek nebo jeho část v m2
evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku
ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož
povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez
svislé nosné konstrukce.
Jedná se o definici zpevněné plochy pozemků pro účely
zákona o dani z nemovitostí, která podléhá zvláštní sazbě
daně dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.
Nová právní úprava se vztahuje pouze k pozemkům,
evidovaným katastrem nemovitostí ve druzích pozemků
zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.
Musí se jednat o pozemek, na němž se nachází stavba.
Stavbou zpevňující povrch pozemku je stavba ve smyslu § 2
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „stavební zákon“); stavbou se rozumí
veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo
montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a
konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Vzhledem k
použité formulaci „veškerá stavební díla, která vznikají
stavební nebo montážní technologií“ je zřejmé, že stavební
dílo musí být výsledkem stavební nebo montážní činnosti.
Stavebním dílem nemůže být pouhé nahromadění, případně
složení stavebního materiálu na určitém místě. Ke vzniku
stavebního díla musí být použity stavební nebo montážní
technologie – tedy soubor určitých znalostí, dovedností
nebo postupů, nutných k jeho vzniku; o stavebním díle není
možné hovořit, pokud k jeho vzniku žádné takové
schopnosti nebo znalosti třeba nebyly.
Protože stavba musí při běžné údržbě a působení běžně
předvídatelných vlivů po celou dobu své životnosti
vyhovovat základním požadavkům na stavby, což je
především mechanická odolnost a stabilita stavby (§ 8
vyhlášky č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na
stavby), nelze za zpevněnou plochu pozemku ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 zákona o dani z nemovitostí rozhodně
považovat plochu zpevněnou snadno rozebíratelným
povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií
(např. dlažba nebo panely uložené bez podloží nebo v
podloží z písku), či zpevnění povrchu pozemku pouhým
rozprostřením materiálu (škváry, drtě) na povrchu pozemku
včetně jeho případného zhutnění. V této souvislosti lze
zmínit také rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č.j.
31 Ca24/2002-27, v jehož odůvodnění se uvádí, že volně
položené panely nelze považovat za stavbu ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona.
Pokud by byly na pozemku provedeny pouze terénní
úpravy podle § 3 odst. 1 stavebního zákona, nejedná se o
zpevněnou plochu pozemku. Terénní úpravou se pro účely
stavebního zákona mimo jiné rozumí zemní práce a změny
terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo
odtokové poměry. Pouhé vrstvení jednotlivých druhů
materiálu nebo proces pouhé typové přeměny částí
zemského povrchu (terénní úprava), není zhotovením
stavby.
Pro stanovení daně je rozhodující výměra zpevněné
plochy pozemku stavbou v m2. Jedná-li se o stavbu nově
provedenou, musí být dokončena natolik, aby byla schopna
užívání. Pokud zbývající část pozemku není zpevněna
stavbou, tato část pozemku se zdaňuje sazbou odpovídající
druhu pozemku, evidovanému v katastru nemovitostí, tj.
jako pozemek ostatní plochy – „G“ nebo zastavěné plochy a
nádvoří – „E“.
2. Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona o dani
z nemovitostí nejsou předmětem daně z pozemků
pozemky zastavěné stavbami uvedenými v § 7 odst. 1 nebo
2 v rozsahu půdorysu těchto staveb.
Do režimu pozemků zpevněných ploch nespadají tedy
např. veřejně užívané pozemní komunikace a jejich
součásti či příslušenství - zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních
komunikacích
(např.
parkoviště
u
supermarketů), neboť jde o nemovité stavby sloužící
veřejné dopravě, které nejsou dle ustanovení § 7 odst. 2
resp. odst. 3 zákona o dani z nemovitostí předmětem daně
ze staveb. Pozemky zastavěné stavbami sloužícími veřejné
dopravě jsou prioritně vyloučeny z předmětu daně z
pozemků. Veřejnými komunikacemi, respektive jejich
součástmi, jsou také komunikace a parkovací plochy u
čerpacích stanic pohonných hmot.
3. Podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) bod 1. nebo
2. zákona o dani z nemovitostí se použije sazba daně pro
zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské
činnosti nebo v souvislosti s ní.
Zpevněná
plocha
je
specifickým
ztvárněním,
zpracováním i užíváním pozemku, je podrobena zvláštní
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sazbě, která je diferencována podle dvou skupin
podnikatelských činností.
Zpevněnou plochou pozemku užívanou v souvislosti s
podnikatelskou činností se rozumí zpevněná plocha
pozemku, na níž není podnikatelská činnost přímo
provozována, ale nelze ji využívat jinak než ve vztahu k
této činnosti. Pojem „v souvislosti s podnikáním“ je nutno
vykládat tak, že mezi podnikatelskou činností a využitím
zpevněných pozemků musí existovat úzký vztah, kterým
rozumíme aktivitu podnikatele, který disponuje s věcí ve
svém vlastnictví (využití zpevněné plochy pozemku je v
příčinné souvislosti s podnikatelskou činností). Jedná se
např. o neveřejná parkoviště, která mohou být využívána
pouze pro vozidla firmy, případně jejích zaměstnanců.
Pod sazbu daně § 6 odst. 2 písm. a) zákona o dani z
nemovitostí se jako zpevněná plocha pozemku podřadí i
zpevněná plocha pozemku v majetku podnikatele, splňující
výše uvedená kriteria, která však není fyzicky využívána k
podnikatelské
činnosti,
jestliže
splňuje
podmínky
obchodního majetku podnikatele stanovené ustanovením §
6 odst. 1 obchodního zákoníku. Obchodním majetkem
podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí majetek,
který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho
podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je
právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek. O
stavu a pohybu majetku vedou účetní jednotky evidenci ve
smyslu § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Neslouží-li zpevněná plocha pozemku k podnikatelské
činnosti nebo v souvislosti s ní, použije se pro celý pozemek
sazba daně podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) nebo d)
zákona o dani z nemovitostí podle druhu pozemku,
evidovaného v katastru nemovitostí.
4. Podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona o dani z
nemovitostí slouží-li zpevněná plocha pozemku různým
podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy
výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým
činnostem, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2
písm. a) bodě 2.
Slouží-li zpevněná plocha pozemku více podnikatelským
činnostem, jimž přísluší různé sazby daně, přičemž je
možno vymezit plochy užívané pro jednotlivé činnosti,
budou tyto zpevněné plochy přiznány samostatně ve
výměrách odpovídajících jednotlivým sazbám daně. Na
výměře zpevněné plochy, na níž toto rozdělení není možné,
neboť tato plocha je využívána pro druhy činností s různou
výší sazby daně, zdaňuje se zpevněná plocha pozemku v
této výměře s použitím sazby daně podle § 6 odst. 2 písm.
a) bod 2. zákona o dani z nemovitostí, tj. 5 Kč/m2.
5. Podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o dani z
nemovitostí nejsou zpevněné plochy pozemků předmětem
daně ze staveb.
Nová úprava z důvodu jednoznačného zařazení
zpevněných ploch pod daň z pozemků výslovně vyjímá
stavby zpevněných ploch pozemků z předmětu daně ze
staveb. I když fakticky splňují podmínky předmětu daně ze
staveb (tj. jsou-li samostatnou věcí), nebudou stavby
zpevněných ploch pozemků na pozemcích druhu ostatní
plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří předmětem daně
ze staveb, ale jako určitá nově definovaná kategorie
pozemku – zpevněná plocha užívaná pro podnikání - budou
zdaněny pouze specifickou sazbou daně v rámci daně z
pozemků. Rozdíl oproti dosavadní právní úpravě spočívá
především ve výši sazeb daně.
Protože stavby zpevněných ploch pozemků jsou
vyloučeny z předmětu daně ze staveb, nelze na ně
aplikovat koeficient 1,5 dle § 11 odst. 3 písm. b) daně z
nemovitostí, který ve své působnosti může stanovit obec
pouze pro vyjmenované stavby.
6. Podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona o dani z
nemovitostí jsou osvobozeny od daně z pozemků mj.
také pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou
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sloužící školám a školským zařízením, muzeím a
galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny
zvláštním
předpisem,
knihovnám,
zdravotnickým
zařízením a zařízením sociální péče, nejsou-li využívány
k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.
Záměrem tohoto ustanovení je nezatížit nemovitosti
sloužící výslovně uvedeným veřejným účelům daní z
nemovitostí a z osvobození vyloučit
nemovitosti
pronajímané či využívané k podnikatelským činnostem
mimo uvedené obory. Pokud jsou zpevněné plochy těchto
pozemků využívány pouze v souvislosti s provozem
citovaných zařízení, nepovažují se za zpevněné plochy
pozemků užívané pro podnikatelskou činnost. Stejně je
nutno přistupovat také k pozemkům ve vlastnictví
veřejných vysokých škol, osvobozeným od daně podle
ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) zákona o dani z
nemovitostí, pokud jsou využívány k činnosti, která je
součástí akreditovaných studijních programů.
7. Postup při změně daně ze zpevněných ploch.
Vzhledem k tomu, že vymezení zpevněné plochy
pozemku jako předmětu daně z pozemků je změnou
rozhodnou pro stanovení daně, neuvedenou v ustanovení §
13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, je poplatník
povinen na zdaňovací období roku 2012 podat daňové
přiznání nebo dílčí daňové přiznání, v němž tuto novou
skutečnost zohlední.
Protože se mění zařazení zpevněných ploch do
předmětu daně, nikoli jejich rozsah, nebudou mít
poplatníci potíže s vymezením výměry plochy pozemků,
která je zpevněna stavbou bez svislé nosné konstrukce.
Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely
přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením či
znaleckým posudkem. Nemá-li poplatník k dispozici
dokumentaci s uvedením těchto údajů, uvede v daňovém
přiznání výměry zjištěné vlastním měřením. Podle
ustanovení § 92 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, je povinen prokázat všechny
skutečnosti uváděné povinně v daňovém přiznání, jestliže k
tomu bude vyzván správcem daně.
Mgr. Eva Hrušínská, ředitelka Odboru svodných agend
Generálního finanční ředitelství Praha

Usnesení rady města ze zasedání
č.21, 22, 23 /2011 ze dne 7. a 21.11 a 5.12. 2011.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana Ing. Jiřího Hornycha ve výši 12 000,- Kč
na podporu koncertní a výjezdní činnosti souborů školy.
RM schvaluje umístění znaku města Police nad Metují na
webových stránkách humanitární organizace o.s. ADRA www.adra.cz.
RM souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 7 v domě č.p. 443,
Fučíkova ulice, Police nad Metují, ze současného uživatele
pana Petra Brusnického na nového nájemce paní Alžbětu
Malou.
RM schvaluje na základě výběrového řízení ze dne 1. 11. 2011
prodej osobního vozidla Škoda FABIA 1,2 COMBI + zimní pneu s
disky, RZ 1H9-9403, paní Jitce Baladové za nejvyšší nabídnutou
kupní cenu ve výši 66 270,- Kč.
RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, z 86 na 88
dětí s účinností od
1. 1. 2012 v rejstříku škol a školských
zařízení a s podáním žádosti o provedení příslušné změny v
rejstříku škol a školských zařízení.
RM schvaluje organizační směrnici č. 07/2011 OPERAČNÍ PLÁN
ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.
RM schvaluje Nařízení města Police nad Metují č. 07/2011,
kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování
(zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků a kterým se vymezují místní
komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí.

RM bere na vědomí Hodnocení turistické sezóny 2011
předložené vedoucí CKV Pellyho domy.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro zajištění
činnosti Okresního sdružení sportovních svazů a TJ ČSTV z
rozpočtu města Police nad Metují.
RM bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu restaurace
Na Hrázi v Hlavňově a o vypsání výběrového řízení na nového
provozovatele s termínem ukončení podávání nabídek 18. 11.
2011. Do výběrové komise RM nominuje Mgr. Lenku Fulkovou.
RM schvaluje uhrazení bezdůvodného obohacení spočívajícího
v užívání plakátovací plochy v ulici Tomkova jeho vlastníkovi,
paní Marii Koubkové, ve výši 8 000 Kč s tím, že za těchto
podmínek dále nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy pro
další užívání předmětného zařízení.
RM nominuje na cenu Dobrovolník Náchodska pana Josefa
Hejnyše.
RM nesouhlasí, aby bylo vyhověno žádosti pana Bedřicha
Erbena a jím přeplacená daň z příjmu fyzických osob byla
uznána jako splacená část dlužné částky z neoprávněně
vyplacené odměny jednatele společnosti Technické služby
Police nad Metují, s. r. o.
RM pověřuje investičního technika Ing. P. Scholze, aby zajistil
zpracování podkladu (jednoduchého projektu), za cenu
maximálně 15 tis. Kč, pro výzvu k podání nabídky na prostou
opravu koupaliště po etapách. Podklad by měl obsahovat
předpokládané náklady.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 731/9 o ploše 100
m2 v k.ú. Velká Ledhuje firmě PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o. od
1.9.2011 do 31.12.2011. Jednorázové nájemné je stanoveno ve
výši 30.000,- Kč a je splatné do sedmi dnů od podpisu nájemní
smlouvy.
RM schvaluje vybudování odstavné plochy pro parkování
osobních automobilů v bývalém areálu MILPO v celkové
odhadované výši 99.000,- včetně DPH. Akce bude hrazena
z finančních prostředků určených na projektovou dokumentaci
parkoviště (50 000,- Kč) a dofinancována z prostředků určených
na opravu střechy dílny AMK, která se v letošním roce nebude
realizovat.
21.11. 2011
RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem sálu v Pellyho
domech pro konání výroční členské schůze MO Českého
rybářského svazu Police nad Metují.
RM souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 443,
Fučíkova ulice, Police nad Metují, ze současného uživatele paní
Ivety Krucinové st., na nového nájemce sl. Ivetu Krucinovou
ml.
RM ruší usnesení č. 04/18/2011 a schvaluje přidělení
městského bytu č. 2 - 1+1 v domě č.p. 407 v ulici Na Babí v
Polici nad Metují paní Ivaně Műllerové. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu.
RM schvaluje na základě výběrového řízení ze dne 21. 11. 2011
prodej osobního vozidla Škoda FABIA 1,2 + zimní pneu s disky,
1H7 3118, panu Tomáši Adamovi za nejvyšší nabídnutou kupní
cenu ve výši 45 555,- Kč.
RM schvaluje záměr výpůjčky/pronájmu části pozemku p.č.
1212/1 o celkové ploše 4 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM neschvaluje snížení výměry pronajatých nebytových
prostor v domě č.p. 377 v Nádražní ulici v Polici nad Metují o
jednu místnost o ploše 9,12 m2 nájemci České spořitelně, a.s.
Jedná se o místnost, která dispozičně náleží k bankovnímu
prostoru a oddělení této místnosti by znamenalo stavební zásah
do budovy, se kterým vlastník nemovitosti nesouhlasí.
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce MŠ Daně Balákové
ve výši dle návrhu starostky.
RM schvaluje zprávu o hospodaření ZŠaMŠ za 1. – 9. měsíc roku
2011.
RM schvaluje pronájem areálu odpadového sběrného dvora
včetně oplocení na části pozemku p.č. 220/2 o výměře 300 m2
a části stavebního pozemku p.č. - 808 o výměře 160 m2, oba v
k.ú. Velká Ledhuje, za účelem provozování odpadových služeb
společnosti Marius Pedersen a.s., od 1. 12. 2011 na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je
stanoveno ve výši 10,- Kč/m2 ročně.

RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy Muzea
papírových modelů“ v Police nad Metují.
1. Kritéria: nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: STAFIDO - Police nad Metují
MOVIS - Hronov
ELTA - Hronov
BSS - Broumov
VPS - Náchod
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Ing. Vasil Bučok - TS Police n. M, s.r.o.
Ing. Jan Troutnar – ved. odb. IMŽP
náhradník:
Ing. Kateřina Brátová – ved. odb. výstavby
Michal Mucha - TS Police n. M, s.r.o.
Zdeněk Kadidlo - člen ZM a st. komise
RM schvaluje záměr převodu pozemků p.č. 1123/5 v k.ú.
Police nad Metují, a p.č. 1017/28 a 1143 v k.ú. Velká Ledhuje
souhlasným prohlášením ve prospěch České republiky s právem
hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 - změny rozpočtu č. 52
- 54, zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů o částku 55 460,Kč.
RM schvaluje organizační směrnici rady města č. 08/2011 k
provádění inventarizace majetku a závazků města Police nad
Metují.
RM schvaluje Organizační řád MěÚ Police nad Metují platný od
1. 1. 2012 a stanovuje pro rok 2012 počet zaměstnanců (mimo
osob zaměstnaných na základě dohod o provedení práce)
zařazených do MěÚ, organizační složky CKV Pellyho domy a MP
na 32.
5.12.2011
RM schvaluje vyvěšení vlajky pro Tibet na budovu radnice dne
10. 3. 2012.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.č. 1123/5 v k.ú. Police nad Metují, a p.č. 1017/28 a 1143 v
k.ú. Velká Ledhuje souhlasným prohlášením ve prospěch České
republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.
RM schvaluje výpůjčku části pozemků p.č. 88/1 a st.č. 432/4 o
celkové ploše 70 m2 v k.ú. Police nad Metují paní Janě
Průchové na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor v suterénu
budovy č.p. 341 v k.ú. Police nad Metují o celkové ploše 133 m2
v k.ú. Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 730/25 o
výměře 67 m2 v k.ú. Hlavňov manželům Bohumírovi a Jitce
Tomanovým. Kupní cena je stanovena ve výši 2010,- Kč a bude
uhrazena do pěti dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p.č. 730/59 o
výměře 55 m2 a p.č. 730/60 o výměře 58 m2 v k.ú. Hlavňov
manželům Viktorovi a Adéle Vlachovým. Kupní cena je
stanovena v celkové výši 3970,- Kč a bude uhrazena do pěti dnů
od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení vrácení nevyužité dotační
podpory pro pořízení projektové dokumentace stavby
„Optimalizace odtokových poměrů – protipovodňové opatření
Police nad Metují lokalita pod Klůčkem – 2. část“ ve výši
216.000 Kč zpět Královéhradeckému kraji, přičemž pověřuje
místostarostu sepsáním průvodního dopisu dostatečně
odůvodňujícího nezbytnost našeho postupu.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod pozemků
p.č. 95/9 a p.č. 1250 v k.ú. Police nad Metují z majetku České
republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Police nad Metují.
RM nedoporučuje ZM směnu pozemků města p.č. 966/42,
966/45 a 966/46 za pozemek p.č. 966/7 firmy KŠK stavebniny
s.r.o. vše v k.ú. Velká Ledhuje.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdeje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2011, číslo smlouvy
RR/2011/106-SDH/MV/3.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č.
8/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
RM schvaluje odměnu řediteli ZUŠ Luboru Bořkovi ve výši dle
návrhu starostky.
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RM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, poskytnutí mimořádného finančního daru
starostce Idě Jenkové ve výši 15 000,- Kč za dlouhodobou
organizaci Polické univerzity volného času, podporu rozvoje
turismu a cestovního ruchu, snahy o zlepšení zdravotnických
služeb a propagaci města.
RM doporučuje ke schválení ZM Pravidla pro rozpočtové
provizorium na I. čtvrtletí roku 2012.
RM doporučuje ZM ke schválení následující změny statutárních
orgánů města uvedených v živnostenském rejstříku:
a) odvolání – pana Josefa Hauka, nar. 31. 5. 1936 a pana
Zdeňka Kadidla, nar. 17. 10. 1948
b) jmenování – místostarosty pana Jiřího Škopa, nar. 3. 9. 1976
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Opět se vycházelo z dobových fotografií. Z vnější strany
jsou okna doplněny okrasným rámem a parapetem. Z vnitřní
strany je osazeno ostění a tvarovaný parapet pro umístění
květin.
Výroba zbývajících oken již byla zahájena. Opět podle
fotografií jsou v Pěkově na dílně vykreslovány ozdoby a
vyřezávány šablony v měřítku 1:1.Obě okna budou zasklena
barevným sklem.
Otvory pro tyto dvě zbývající okna budou po dobu
zimních měsíců zabedněna. Podlážky z lešení byly uklizeny
do stavby a trubkové lešení ponecháno pro zajištění jarních
dokončovacích prací.
Zveme Vás 24.12. na setkání. Pozvánka str. 12.
Vítězslav Vítek, starosta obce

Informace ze psího útulku

Rozpis lékařů stomatologické
služby prosinec 2011
a Nový rok 2012

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z
„útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u
nás.

V městském útulku máme k 9.12.2011 jednoho psa :

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
17. – 18.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.

602 304 594

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

MUDr. Libor Kapitán.
ZS Meziměstí

491 582 381

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.

491 581 394
602 333 460

31.12. – 01.01. Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
ZS Veba Olivětín 66, Broumov

Jde o větší černou fenku s bílými flekatými tlapkami,
která se v útulku objevila již v srpnu letošního roku. Zpět
do útulku ji musel po 3 měsících vrátit nový majitel
z rodinných důvodů.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Novou správkyní psího útulku je paní Tolárková,
tel. 732 803987.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Stavba zelené kapličky
v Ticháčkově lese-pokračování

V měsíci listopadu probíhaly práce na dokončení oken a
dveří a jejich osazení do stavby. To se koncem listopadu
povedlo. S výjimkou okna nade dveřmi a kruhovým oknem v
čelní štítové stěně jsou okna osazena. Okna a vstupní
dvoukřídlé dveře jsou natřena silnovrstvou lazurou barvy
bílé. Zasklení oken v místě oblouků a ozdob je provedeno
barevným sklem. Okna ve stěnách štítových sklem modrým
a zeleným a okna ve stěnách bočních sklem modrým a
červeným, ostatní tabulky skla jsou bezbarvé a průhledné.
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491 502 425

 KNIHOVNA
6. prosince jsme se naposledy v tomto roce sešli se
seniory nad stránkami knih. Poslechli jsme si vánoční
vzpomínání paní Marie Kubátové z knihy Tři šupiny
vánočního kapra. Dovolím si ocitovat vánoční přání: „Tož
vás všecky vespolek z celého srdca pozdravuju. Kdo sa teho
roku narodil, teho vítám do rodinnéj pospolitosti. Kdo sa
ožénil, má moju sústrřasť. Keho Pán povolal tam, kde nic
nebolí, temu zapíjám dušičku. Mějte sa rádi a srovnávajte
sa vespolek, lebo vám v slzavém údolí jiného nic nezbývá.
Váš upřímný strýc Ozef, mistr kolářský a brúnovský
měšťanosta.“
Čtenářům a návštěvníkům knihovny přejeme příjemné
chvíle s knihami a v knihovně. My knihovníci si přejeme
spokojené čtenáře a návštěvníky. A všem „šťastné a veselé
Vánoce“.

Půjčovní doba během vánočních svátků:
23. prosince
12-17 hod.
24. – 28. prosince
zavřeno
29. prosince
9-17,30 ve všech odděleních
30. prosince – 1. ledna
zavřeno
Od 2. ledna 2011 se na vás těšíme v běžné půjčovní
době i na všech akcích knihovny.
Věra Plachtová

Nabídka knih, tentokrát pro dětské čtenáře:

Čtvrtek 5. 1. 2012 v 19 hod, PELLYHO DOMY

* Novák, Jaroslav: Přisolíme si.
Vzpomínky válečného letce.
* Biermann, Werner: Léto 1939.
Historická reportáž z předvečera nejničivější války
lidských dějin.
* Roubíková-Švehlová, Jana: Dcery nepřátel státu.
Vzpomínky na 50. léta 20. století.
* Denemarková, Radka: Kobold.
Psychologický román.
* Emingerová, Dana: Živel Lustig.
Jak se píše kniha aneb Hoď sebou, ty bejku, už nemám
moc času.
* Smith, Wilbur: Šelma.
Dobrodružný společenský román.
* Doherty, Paul: Rok kobry.
Historický román ze starověkého Egypta.
* Zindulka, Stanislav: Moje cesta vlakem dětství a naděje.
Herecké vzpomínky.
* Cunningham, Michael: Za soumraku.
Psychologický román.
* Strunecká, Anna: Doba jedová.
Chemické přísady, toxické látky, potravinářská aditiva,
vakcíny, škodliviny kolem nás.
* Kopecký, Jaromír: Paměti diplomata.
Vzpomínky československého novináře a diplomata.
* Laňka, David: Štěpánkovi.
Zdeněk, Jana, Martin a Petr v divadle, ve filmu, v životě
Dáša Ducháčová

Komedie režiséra a hudebníka Petra
Marka (Český lev za hudbu k filmu
Protektor) a jeho přátel z divadelního
sdružení Láhor/ Soundsystem vypráví
příběh manželů Radka a Johany, kteří
přijíždějí
inkognito
na
sraz
adoptovaných, snažících se založit
občanské sdružení. Rozhodují se totiž,
jestli budou adoptovat dítě a chtějí
poznat „co z těch lidí vyroste“. Když se
ale Radek ukvapeně představí pod cizí
chatovou přezdívkou Skippi, stane se okamžitě terčem
opovržení celé skupiny. Johana a Radek se i přes vyhrocenou
atmosféru rozhodnou zůstat. Teprve teď se totiž "něco děje",
něco osobního, a bude možné to pozorovat zblízka! Radek
přijímá falešnou identitu "vyvrhele" se vším všudy a přitom s
Johanou pozorují reakce ostatních. Během několikadenního
pobytu v kempu Jordán, kde se sraz odehrává, vyplouvá
postupně napovrch, že nejsou jediní, kteří něco skrývají.
Promítání filmu se uskuteční za osobní účasti Radka
Rubáše, který hraje jednu z hlavních rolí.
Režie: Petr Marek
Hrají: Johana Švarcová, Radek Rubáš, Marian Moštík,
Kamila Davidová, Marta Pilařová, Gerard Hudeček, Jiří Najvert,
Petr Marek, Jiří Nezhyba, Prokop Holoubek
Vstupné: 50Kč

KINO  KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 10. 1. 2012 v 19 hod.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Když vám hoří půda pod nohama,
není nad rodinný výlet. Libor (Igor
Chmela), bývalý učitel dějepisu, který
dosáhl vysokého manažerského postu
ve významném finančním ústavu, si
řadu let spokojeně žije společně se svou
rodinou v luxusní vile na okraji Prahy.
Bezstarostný život ale netrvá věčně a na
povrch začnou vyplouvat machinace
s penězi klientů týkající se celého
vedení banky. Libor se následně ocitá
pod
dohledem
policejních
vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se
uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé
situace své nic netušící manželce (Eva Vrbková). Rozhodne se
tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné dovolené
odveze celou rodinu na jižní Moravu. Prchání před
spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených vztahů
nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vysoké
školy (Jiří Vyorálek, Simona Babčáková), které náhodou
potkávají a kteří žijí své „obyčejné“ životy v okresním městě. Po
krátké době ale policie odhaluje další souvislosti včetně místa,
kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama a
stále se zrychlující cestu – útěku před spravedlností i pod
povrch vztahů v rodině.
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A.
Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Jan Fišar, Jan
Budař, Marek Taclík, Marek Daniel, Jana Janěková, Jan Novotný,
Luděk Jelen, Jiří Strejček, Matouš Outrata, Petr Opluštil, Sylvie
Krupanská, Filip Štolfa
Přístupnost: přístupný
Drama / Road movie, ČR 2011, 106 min
Vstupné: 50 Kč

Nic proti ničemu  ART KINO

Úterý 17. 1. 2012 v 19 hod.

PERFECT DAY´S – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky
(Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si
dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé
švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém
pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl),
krém na vrásky od homosexuálního
kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a
dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si
doma vystaví, při vzkazu se – ač sama
sebe proklíná – dojatě rozpláče a
dárkového striptéra jí okamžitě přebere
Richard. Takhle vypadá úspěšný život
Eriky Oskarové, hvězdy televizního
pořadu “Před a po”. Přitom Erika má skoro všechno – vlastní
pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a
svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po
tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán
“Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala
jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci se
nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam (Vojta
Kotek).
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová,
Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček,
Igor Chmela, Martha Issová
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Komedie ČR 2011, 108 min.
Vstupné: 40 Kč

Úterý 19. 1. 2012 v 19 hod., Kolárovo divadlo

Kocour v botách
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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VÝSTAVY
Přehled kulturních akcí pořádaných
Regionálním muzeem v Náchodě
v měsíci lednu 2012

13,00 ‐ 17,00 hodin. Ve dnech 24., 25. a 31.12.2011 a 1. 1. 2012
bude zavřeno, v pondělí 26. 12. 2011 bude otevřeno.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 15. 12.
2011 v 16.00 hodin ve staré roubené škole Dřevěnce.

Hospodaření na půdě otců

Od 11. 1. do 5. 2. 2012 bude v budově stálé expozice
muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě probíhat výstava
s názvem Hospodaření na půdě otců, která zájemcům představí
soubor fotografií z minulého století zobrazující práci rolníků
z archivu Ing. Josefa Pozděny, CSc. Otevřeno denně mimo
pondělí 9-12; 13-17 hod.

Betlémy Náchodska, Hronovska a Policka ze sbírek muzea

Do 7.1.2012 probíhá ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a
Tyršovy ulice) výstava betlémů, která by rozhodně neměla ujít
vaší
pozornosti.
Zastoupeny
jsou
práce
zhotovené
z nejrozmanitějších materiálů – vyřezávané ze dřeva,
keramické, těstové, sádrové, vázané z kukuřičného šustí,
voskové, papírové i z dalších materiálů. Otevřeno denně mimo
neděle a pondělí 9-12; 13-17 hod., v sobotu 8-12 hod. 1.1.2012
bude otevřeno.

Podmalby na skle, betlémy

Ještě 1. 1. 2012 mohou návštěvníci v přednáškovém salonku
a chodbě budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám.,
čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu podmaleb na skle ze sbírek
muzea doplněnou betlémy. Otevřeno bude 9-12, 13-17 hodin.

Dějiny Náchoda a Náchodska

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese
muzeumna.expozice@seznam.cz.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního
opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před
pevností. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu je otevřeno
pouze pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu
pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248
nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547
01
Náchod,
popř.
elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Hronov
Staročeské Vánoce

Do 8. 1. 2012 pořádá Regionální muzeum v Náchodě
v Jiráskově rodném domku v Hronově výstavu Staročeské
Vánoce, která návštěvníkům přiblíží tradiční vánoční pečivo a
mnohdy již zapomenuté zvyky a obyčeje vážící se k vánočním
svátkům. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-16.30 hodin,
v neděli 1. 1. 2012 zavřeno.

Police nad Metují
Čtvrtek 15. 12. 2011  8. 1. 2012, Stará škola „Dřevěnka“

Výstava KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK
Regionální muzeum v Náchodě si Vás dovoluje pozvat na
tradiční vánoční výstavu pro celou rodinu.
Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 15. prosince
2011 v 16,00 hodin ve staré roubené škole Dřevěnce v Polici
nad Metují.
Na výstavě se Vám představí pestrá kolekce hraček
z období první poloviny až 80. let 20. století ze sbírek
Regionálního muzea v Náchodě a muzeí východočeského
regionu (Městského muzea v Jaroměři, Městského muzea, ze
Dvora Králové nad Labem) i ze soukromých sbírek.
Výstava bude otevřena až do neděle 8. ledna 2012.
Otevřeno bude denně mimo pondělí v časech 9,00 ‐ 12,00 a

9

PELLYHO DOMY
ZÁPIS  TANEČNÍ KURZY pro mládež 
podzim 2012

Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad
Metují Vás zve k zápisu do tanečních kurzů.
Zapsat se můžete v
kanceláři CKV v Pellyho
domech
(pondělí a středa 9,00 ‐ 11,30
a 12,00 ‐ 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)
Prosíme zájemce, aby si k
zápisu vzali zálohu ve výši
500 Kč. Doplatek (700 Kč)
bude splatný na začátku
února 2012.
Kurzovné Kč 1 200, zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného
věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů.
Předběžný termín zahájení tanečních: sobota 8. září 2012
Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

středa 23. 12. 2011 od 18 hod., Masarykovo náměstí

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 16. 12. 2011 v 19 hod.

„VÁNOČNÍ KONCERT 2011“ orchestru
Václava Hybše
Hlavními hosty jsou: Orchestr Václava Hybše, Yvonne
Přenosilová, Irena Kousalová, Veronika Savincová, Roman
Tomeš, Otto Weiss
Vstupné: 190 / 180 / 170 Kč

Úterý 20. 12. 2011 v 18 hod.

VÁNOČNÍ koncert ZUŠ – starší žáci
Vstupné: 50 / 40/ 30Kč

Středa 28. 12. 2011 v 19 hod.

„SILVESTROVSKÁ“ PTAČÍ KLEC

Odehrává se na Floridě v osmdesátých letech minulého století,
tedy v době, kdy ve světě právě letí disco. Je to komedie o dvou
homosexuálech, kteří spolu žijí spokojeně již několik let
v partnerském svazku a spolu i provozují taneční gay club.
Jeden z nich má z dob svého mládí již dospělého syna, který mu
přijde oznámit, že se chce ženit a vzít si za ženu dceru velmi
konzervativního senátora. Co bude následovat, netřeba snad už
ani zmiňovat – rozjede se bláznivá jízda, u které se – doufáme –
budete dobře, bez ostychu a předsudků bavit, tak jako jsme se
bavili i my při jejím zkoušení.
Vstupné: 80 / 70/ 60Kč

RŮZNÉ
Malé sportovní muzeum
Součástí budované lezecké stěny
v prostorách chodby u tělocvičny naší
základní školy bude i malé muzeum.
Cílem této snahy je ukázat nejen dětem
sportovní vybavení našich rodičů,
prarodičů…
S vírou ve smysluplnost tohoto
záměru se proto obracíme na všechny
s veřejnou žádostí o pomoc: jste li
ochotni darovat nebo dlouhodobě
zapůjčit cokoli, co připomíná doby minulé
a je sportovního charakteru / bez ohledu
na sportovní odvětví /, máte li vybavení,
výstroj, výzbroj. náčiní, ocenění, startovní
čísla, diplomy, technické pomůcky,
zajímavosti ‐ prostě cokoli ‐ prosím
ozvěte se a pokusíme se najít společnou
řeč. Jméno dárce může být součástí
expozice.
Pevně věřím, že se nám společně
podaří vybudovat zajímavé a poučné
místečko veřejně přístupné k potěšení všech.
A za to předem díky.
Petr Jansa, ZŠ Police nad Metují
(jansapetr@seznam.cz)
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Kam s nimi ?
Nejen na lyžařské kurzy, ale i na běžnou zimní výuky
tělesné výchovy si mohou žáci naší základní školy vypůjčit
lyžařské vybavení ‐ sjezdové i běžecké. Jen tak si mohou
vyzkoušet jaké to je na těch prkýnkách opravdu všichni. A to je
dobře. Předpokládá to ovšem mít v zásobě dostatečné množství
lyžařského materiálu – bot, sjezdovek, běžek, holí.
Obracíme s tedy na veřejnost se žádostí o pomoc při
doplnění vybavení našeho tělocvičného kabinetu tímto
materiálem. Dříve, než půjdete své staré vybavení odevzdat do
sběrového dvoru – zkuste to u nás. Zájem máme hlavně o lyže a
běžky do 160 cm délky, boty a hole všech velikostí, případně i
brusle. U nás třeba ještě poslouží.
Jménem dětí i jménem svým – děkujeme.
Petr Jansa, kabinet tv
(jansapetr@seznam.cz)

Sobota 17. 12. 2011, Masarykovo náměstí

Vánoční trh

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

SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP
K ČERTOVĚ SKÁLE
Suchý Důl  mezi 13 a 15 hod. u Čertovy skály

Netradiční vánoční výstava ve městě

Město Police nad Metují pořádá pro své občany tak trochu
jinou vánoční výstavu.
Akce je určena pro skupiny ale i jednotlivce! Vyberte si místo,
kde byste chtěli svoje ručně vyrobené ozdoby prezentovat
a my Vám dodáme vánoční stromek, který svými výtvory
ozdobíte!
Pokud máte zájem se této akce zúčastnit, kontaktujte prosím
Informační centrum v Pellyho domech. Hlásit se můžete buď
osobně v IC nebo na tel.: 491 421 501, e‐mail:
infocentrum@policko.cz

NOVINKY z www.policko.cz
TIP:
Nabízíme
Vám
pravidelný
informační
servis
o připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, výstavy
apod.).
Newsletter
rozesíláme
cca
1x
týdně.
Pokud máte zájem být zařazeni mezi jeho odběratele,
registrujte se na www.policko.cz pod odkazem NOVINKY E‐
MAILEM.

Polický kulturní spolek PoKuS
ve spolupráci s městem Police nad Metují
a vlekaři na Nebíčku
pořádá

Maškarády na vleku
Udělejte si masky a přijďte v sobotu

7. ledna 2012
na Nebíčko
Program:

Ježíškova schránka

Napište Ježíškovi přáníčko k Vánocům, přidejte k němu váš
vánoční obrázek a hoďte ho do schránky, která je umístěna
před Pellyho domy – určitě ji poznáte. :‐) Až nám Ježíšek po
Vánocích obrázky vrátí, uděláme z nich v lednu výstavu
v Pellyho domech.
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odpolední lyžování pro děti
14 00 – 17 00 hodin
večerní lyžování pro dospělé
19 00 - … hodin
Slalom, brány, sladkosti, to vše bude pro Vás
připravené …
Bude probíhat i soutěž o nejhezčí masku
V případě nepříznivého počasí, se akce přesouvá na
jiný termín.
Děkujeme za pochopení …

Polický kulturní spolek PoKuS
ve spolupráci s městem Police nad Metují chystá …
Na vědomost se dává, bude li hodně sněhu, že se
na Nebíčku uskuteční
1.ročník

Jízda na čemkoli s čímkoli

Termín se upřesní, vše záleží na sněhových
podmínkách…
Proto neváhejte a už nyní si vymýšlejte různé
dopravní prostředky
Bude probíhat i soutěž o nejhezčí „cokoli
s jakoukoli„
Termín bude upřesněn na plakátech a na stránkách
města …
Děkujeme za pochopení

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s restaurací Obecní dům Machov

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově
v pátek 13. ledna 2012 od 20 hod.

4. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely:
EMMA z Machova a COMBO 2 z Kolína
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška (latina, salsa), tombola.
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno již
nyní zakoupit na úřadu městyse v pracovní době úřadu. Společenský úbor, vstup od
16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou
pořadatelé.

Kulturní akce v Suchém Dole
25.12. 2011 – 20,00 hod - Suchodolská restaurace pořádá
Štěpánskou zábavu – hudba Hydra
29.12.2011 - Marná snaha – loutkové divadlo – O mlsném
drakovi (odpoledne)
07.01.2012 - Marná snaha – loutkové divadlo – O mlsném
drakovi (odpoledne)
14.01.2012 – Hasičský bál – hudba Ema
28.01.2012 – 20,00 hod. – Suchodolské ženy – ples – hudba
Honza a Radka
29.01.2012 – Dětský karneval
10.02.2012 – 19,00 hod. – Obecní bál - hudba Svárovanka
ze Strážnice
11.02.2012 – 20,00 hod. – Obecní bál – hudba Svárovanka
ze Strážnice
18.02.2012 – 14,00 hod. – Masopust

Plesová sezóna 2012 v České Metuji
na sále kulturního domu
21.1.2012

od 20:00 hod - Myslivecký ples - hudba BTK
bohatá tombola
25.2.2012
od 20:00 hod - Hasičský ples - hudba BTK
bohatá tombola
10.3.2012
od 20:00 hod - Maškarní ples - hudba Doteky
soutěž o nejlepší masku
11.3.2012 od 14:00 hod - Dětský maškarní karneval
hudba reprodukovaná
soutěž o nejlepší masky
Podnikatelský klub Broumovska

pod záštitou firmy
HOBRA – Školník, s.r.o.
pořádá

PLES PODNIKATELŮ
A ŽIVNOSTNÍKŮ
v sobotu 11. února 2012
od 20:00 hodin
sál Střelnice Broumov
K tanci a poslechu hraje JK Band Pardubice
a David W. Kangas
Bližší informace budou plakátovány.

Vánoční koncert Komorního
Orchestru Slávy Vorlové
se uskuteční 15. prosince 2011 v Městském divadle Dr.
Josefa Čížka v Náchodě. Koncert, který začíná v 19 hodin,
je zároveň připomenutím 40. výročí založení orchestru. O
jeho vznik se zasloužili profesor Zdeněk Mrkos z brněnské
konzervatoře, náchodský rodák a violoncellista Lubomír
Nemasta a Jindřich Roubíček, který je uměleckým
vedoucím a dirigentem orchestru do současnosti.
Vánoční či adventní koncerty orchestru patří již desítky
let neodmyslitelně do předvánoční atmosféry Náchoda a
řadu let jsou i součástí abonentního cyklu Komorní hudby
Náchod. S orchestrem v minulosti spolupracovali umělci
zvučných jmen, za všechny jmenujme klavíristu Ivana
Moravce, japonskou houslistku Shizuku Ishikawu, violistu
Lubomíra Malého či koncertního mistra Pražské komorní
filharmonie Lukáše Pospíšila. Ten je také sólistou večera,
jehož program je tentokrát vskutku výjimečný. Poprvé po
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220 letech totiž zazní skladba Concerto pro violoncello a
orchestr italského skladatele Stefana Galeottiho, kterou
Lukáš Pospíšil objevil, doplnil a připravil k nastudování.
Také tři skladby Otto Bergera budou mít svou premiéru
v Náchodě, díla nalezl, vypracoval a instrumentoval pro
orchestr dirigent KOSV Jindřich Roubíček. Úvod koncertu
patří Josefu Myslivečkovi a jeho Quintettu čís. 3 a závěrem
zazní Concerto grosso No.8 Arcangela Corelliho.
Jubilujícímu orchestru, jeho hráčům a dirigentovi,
jakož i posluchačům, které na koncert zveme, přejeme
krásný společný hudební zážitek a řadu dalších úspěšných
koncertů.
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě na Kamenici.
Komorní hudba Náchod

PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN2012
Neděle 8. 1. 2012 od 16 hod., Kolárovo divadlo

Novoroční koncert polického
symfonického orchestru
Vstupné: 80Kč v předprodeji / 100Kč na místě

Neděle 15. 1. 2012, 8,30  9,30 prezentace v
sokolovně Police nad Metují

Novoroční OPEN 2011
Horolezecký klub Ostaš pořádá závod v lezení na obtížnost
(rankingový!) ‐ startovné: 100Kč.
Kvalifikační pokusy lezců budou probíhat od 10 hod., se
zahájením finále žen se počítá na 16. hod., mužů na 17. hod.
Všichni jste srdečně zváni!

Středa 25. 1. 2012 ve 14,30 hod., Pellyho domy

Polická univerzita volného času 2011
JARNÍ SEMESTR
Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin.
Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i pro veřejnost
za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Termíny jarního semestru: 25. 1., 8. 2., 22. 2., pátek 9.
3., 14. 3. a 4. 4. 2011
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude probíhat
před první přednáškou každého semestru od 13.45 hodin.
Prvním hostem bude Petr Jenka a tématem PUVČ Nepál.

Sobota 28. 1. 2012 ve 20 hod., Pellyho domy

Farní ples
Leden 2012, Pellyho domy

Výstava obrázků od Ježíška
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

Bc. Lenka Slavíková

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V PROSINCI
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

UPOZORNĚNÍ
PROVOZ INFOCENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ BUDE NÁSLEDUJÍCÍ
24., 25., 26. 12. ZAVŘENO
úterý 27.12.
9.00‐15.00
středa 28.12.
9.00‐17.00
čtvrtek 29.12. 9.00‐15.00
pátek 30.12.
INVENTURA
Během inventury bude IC zavřeno, děkujeme za pochopení.
Pokud ještě nemáte
kalendář na příští rok,
můžete si u nás zakoupit
krásný kalendář
s kresbami pana Josefa
Voříška – Putování časem na Policku.
VHODNÉ I JAKO VÁNOČNÍ DÁREK!
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NOVĚ V INFOCENTRU
Vybavení Infocentra

Informačnímu centru byla poskytnuta dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje, za kterou bylo nakoupeno
nové vybavení IC. Z financí, které jsme získali, bylo
zakoupeno následující:
‐ Scanner
‐ Dva digitální fotorámečky s paměťovými kartami.
Jeden je umístěn přímo v infocentru a jsou na něm
nahrány fotografie z Policka
‐ Část vybavení nově vznikajícího dětského koutku.
Dva stolky a židle jsou umístěny ve výstavních
prostorách Pellyho domů, které přes léto slouží jako
odpočinkový koutek.
‐ Samostatně stojící poutače
‐ Bezpečnostní kamery, které budou umístěny ve
výstavních prostorách Pellyho domů.

Noviny jsou distribuovýny v těchto dnech
prostřednictvím TIC a členům Svazu cestovního ruchu
BRANKA. Celkem připadlo 600 kusů na TIC a 100 kusů
pro členy Svazu (ubytovatelé). Celkový náklad zimního
vydání je 13 000 kusů.
Vzhledem k velké spokojenosti s prací redakční rady
bude ve stejném složení nebo jen s dílčími změnami
pokračovat i v roce 2012, kdy bude tvorba a vydání
novin hrazena z projektu „Kladské pomezí – krajina
příběhů“. Hlavní dík patří šefredaktorce Pavle Duškové
za koordinaci při tvorbě letního a zimního vydání.
Daniel Denygr
ředitel BRANKA, o. p. s.

Informace z bezděkovské školy
a školky

Vybavení Informačního centra Police nad Metují
bylo pořízeno s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.

Oplatky z Policka

Oplatky vyrábí tradiční českou recepturou Kvíčerovská
pekárna. K dostání jsou ve čtyřech příchutích.
Oříškové, kakaové, vanilkové a skořicové.
V prodeji v IC za 45 Kč

Ani to tak nevypadá, ale už nám začal čtvrtý školní
měsíc.
V MŠ se děti seznámily s novými kamarády, naučily se
společně s učitelkami dodržovat denní režim. Poznávaly
podzimní přírodu a teď je čeká příroda zimní.
Pro první třídu to byly měsíce plné práce, zvykání si na
pravidla týkající se společné i samostatné práce, zvládnutí
prvních písmenek, cviků ke psaní a základů počítání do 5.
Pro starší školáky to bylo opakování znalostí z minulých
roků a rozvíjení znalostí dalších.

Martina Golová

Kladské pomezí – krajina příběhů

Zimní turistické noviny

Tisková zpráva ze dne 15. 11. 2011
BRANKA, obecně prospěšná společnost vydává zimní
turistické noviny 2011/2012.
Zimní vydání oblíbených novin měla na starosti
redakční rada ve složení: Pavla Duškova (TIC Č. Skalice)
– šéfredaktorka, Marie Havelková (TIC Jaroměř), Ing.
Jitka Řezníčková (TIC Náchod), Ing. Roman Kejzlar (TIC
Červený Kostelec) a Klára Borůvková (TIC Teplice nad
Metují). Na tvorbě spolupracovala všechna turistická
informační centra a zaměstnanci BRANKY, o. p. s.

Aby se vše dobře dařilo, měli jsme pro děti přichystané i
nějaké zpestření. Mezi ta poslední patřilo skvělé vystoupení
kouzelníka Waldini a návštěva Mikuláše ve školce.
V současné době nás zaměstnává především příprava
vánoční besídky.
A protože se Vánoce rychle blíží, dovolte nám na závěr
popřát všem klidné a spokojené svátky a do nového roku
hodně zdraví.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují

V polické mateřince…

…si Vás dnes dovolujeme pozvat k malému vánočnímu
zamyšlení, protože Vánoce jsou nejen svátky plné míru,
porozumění, klidu, přání, ale hlavně LÁSKY. Slovíčko LÁSKA
se vůbec v tomto předvánočním čase nějak častěji skloňuje
a používá, jako by během roku na něj nebylo tolik času…
Proto se s Vámi dnes chceme zamyslet nad tím, co vlastně
obnáší láska rodičů k jejich dětem – a jak je naším zvykem,
hned z několika úhlů pohledu.
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Příroda nás (stejně jako většinu živočichů) vybavila
schopností nejen si děťátko pořídit, ale i schopností ho mít
rád, opatrovat ho, chránit, upozorňovat ho na zákonitosti
života a tak nějak ho celkově vybavit na chvíli, kdy se samo
bude cítit na vlastní život. Tomu všemu se říká výchova a
její základní heslo zní: S LÁSKOU, ALE PEVNĚ !!
Co to znamená? V tuto chvíli se rodiče dělí do 3
skupin:
1)

2)

3)
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Skupina rodičů, kteří si tuto zásadu rozdělí tak, že část
S LÁSKOU vidí jednoznačně na své straně a část PEVNĚ
přesouvají na školku, školu, zájmové kroužky. V praxi
se jedná o rodiče, kteří nedají na své mazlíčky
dopustit, dělají, co jim na očích vidí a vzhlížejí k nim
jako k nějakému božstvu. A mazlíčkové toho pěkně
využívají: Nechce mi maminka koupit tyhle bonbónky?
Šup, rozvztekám se hned v obchodě, ať všichni vidí, že
to zase vyhraju, pro lepší efekt si k tomu lehnu a
zakopu patičkami do země, to většinou zapůsobí – a
hle, bonbónky jsou moje. Kousat chlebíček, masíčko,
jíst polívečku, zeleninku, ovoce ? Ani náhodou, trochu
si pořvu, dovedu se i tak rozvztekat, trochu si blinknu
začnu kašlíčkovat – a ejhle, už běží maminka s řádným
politováním a pohlazením, jaký jsem chudáček . A
doma? Cože, to vážně chtějí, abych šlo spát po
večerníčku? No to určitě! Trochu je nechám vycukat,
pěkně si pokvílím v postýlce, hlavně musím vydržet,
protože za chvíli to vzdají a noc je hned má. A pak
najednou přijde tvrdý náraz: školka s režimem dne,
základní škola s povinnostmi a ve všech těchto
institucích hlavně lidé, kteří na moje fígle ale vůbec
nereagují tak, jak jsem zvyklé. A rodiče se dostávají
k části PEVNĚ a to stylem teď to je na školce, aby
zahájila tu druhou část výchovné zásady. Největší
radost by tito rodiče měli, kdyby se ono PEVNĚ
odehrávalo jen ve školce a doma mohli dál pokračovat
S LÁSKOU. Jenže to dost dobře nejde, protože dítě
musí určitá pravidla dodržovat nejen ve školce, ale i
doma. Pokud by totiž žilo tímto,,dvojím“ způsobem
(jinak doma a jinak ve společnosti), musí zákonitě
přijít situace, kdy doma skončí S LÁSKOU a nastoupí
PEVNĚ. A to je nemilé překvapení (pro obě strany)
Odlišným typem jsou rodiče, kteří uznávají pouze
PEVNĚ, protože S LÁSKOU se jim zdá příliš slabošské.
Jsou to většinou ambiciozní rodiče, kteří mají doma
budoucí národní umělce, hvězdy pop-music, malé Jágry
a budoucí nositele Nobelovy ceny. Vedou své děti
životem tak PEVNĚ, že jejich malí broučkové a malé
berušky nemají čas prožít své dětství jako děti. Ty se
mazlíš? Takovej velkej? (4leté dítě). Nebreč, chlapi
přece nebulej! Jestli se ti dneska nepovede to a to, tak
si nemysli, žádný Animáček ani Studio Kamarád,
Večerníček – nic! A doma? Chceš zmrzlinu? No to
v žádném případě, byla bys tlustá a nevzali by tě do
baletu! A nehraj si pořád ve školce s tou kuchyňkou,
chlapi si hrají s autíčky a ty přece budeš závodník! (A
proč ne třeba kuchař, proboha?) Takové děti se neumí
pomazlit, nevědí, jak utěšit smutného a plačícího
kamaráda, většinou se ani neumí omluvit (život je
přece boj!) a je na školce, aby v dnešních podmínkách,
v plně třídě dětí a s náročným programem našla chvilku
na pohlazení, obejmutí, usmání se, pochvalu, uznání za
maličkost, kterou doma považují za samozřejmost,
zkrátka celé to S LÁSKOU.
Ideální je samozřejmě zkombinovat obojí: Ano, mám tě
moc rád a udělám pro tebe všechno na světě, ale
musíme já i ty dodržovat určitá pravidla. Chceš koupit
tyhle bonbónky? Tyhle ti nekoupím, protože jsou tvrdé,
cumlavé a mohly by ti zaskočit do krčku, ale koupím ti
místo toho něco jiného a až přijdeme domů, v klidu si
to sníš. Nechceš tuhle polívečku se zeleninkou? Proč?
Kvůli zelenince? Tak ti dám jen maličko, na ochutnání,
ale trošičku sníš, abys neměl prázdné bříško. To

masíčko nechceš? Tak já ti ukrojím jen kousek, zase
jen na ochutnání, a maličko sníš, ať mají zoubky co
dělat. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna.
S LÁSKOU totiž znamená mít rád, chápat, jak se Vaše
dítě cití, co prožívá, čeho se bojí, z čeho má radost,
ale PEVNĚ znamená nenechat se Vaším dítětem
vydírat, nenechat ze sebe dělat sluhy a hlavně si
nenechat svým vlastním dítětem poroučet. Jen tehdy
Vaše dítě vyzraje v zdravě sebevědomého, ale i
slušného dospěláka, který na Vás jako rodiče nedá
dopustit a bude se k Vám vždycky rád vracet.
A na závěr jeden příklad za všechny: Maminka
s chlapečkem přišla do lékárny a zatímco vybírala z regálu
s čaji ten pravý, chlapeček spatřil bonbónky. Následoval
výbuch,,Já ty bonbónky chci“, maminka trpělivě
vysvětlovala, že ne, že mají bonbónky doma. Výbuch se
stupňoval, řev sílil a došlo i na výše zmíněné vztekání se
v leže na zemi, maminka přesto projevila rozvahu a
bonbónky nekoupila, ještě dodala, že chlapeček má z toho
válení se na zemi špinavé kalhotky a že teď nemůžou jít
k tetě na návštěvu, protože ve špinavých kalhotkách se na
návštěvu nechodí. Byla velmi statečná, protože lékárna
byla plná dalších zákazníků a někteří na ni hleděli dost zle
(,,nechává to ubohé děťátko takhle vztekat, vždyť z toho
může dostat šok!“), děťátko šok nedostalo, s maminkou
odešlo z lékárny a maminka se venku ke svému broučkovi
sklonila. Chytla ho za obě ručičky, pohladila ho a v klidu
mu vysvětlila, že mu bonbónky nekoupí, když se bude
takhle chovat, ale že mu může koupit něco jiného, co si
doma v klidu sní, utřela mu slzičky, podala mu kapesník,
aby se vysmrkal (SÁM !!) a dodala, že zkusí tetě zavolat,
jestli by mohli přijít na návštěvu déle, až se doma
převléknou anebo se tety zeptá, jestli by nemohli přijít na
návštěvu na zahradu, aby ty špinavé kalhotky tolik
nevadily… Dítě se tak naučilo, že vynucovat si, aby bylo
vždycky po jeho, není správné, protože ve finále se takové
chování vždycky obrátí proti němu. Tento příběh se
skutečně stal a Jan Amos Komenský by z něj měl určitě
převelikou radost. (Nejen on, i my jsme rádi, že takové
rozumné maminky a tatínkové existují, že je jich dost a že
jim na jejich dětech záleží.)
Proto nezapomeňte: S LÁSKOU, ALE PEVNĚ!!!
Přejeme Vám krásné Vánoce, rozzářené oči Vašich
dětí u vánočního stromečku, hodně hodně lásky a
v novém roce štěstí a zdraví a jen samou radost z Vašich
dětí.
Vaše učitelky z MŠ Police nad Metují

PODZIMNÍ SPORTOVÁNÍ NA
ZÁKLADCE
Bohaté a pestré je malé ohlédnutí za sportováním
našich žáků během prvních tří měsíců tohoto školního roku.
Naše škola pořadatelsky zajišťovala okresní kolo
v přespolním běhu. Velmi živo bylo na Nebíčku a v silné
konkurenci si starší kluci vybojovali postup na kraj. V Nové
Pace pak ve velmi drsných podmínkách zůstalo naše
družstvo těsně pod bednou – 4 místo v kraji.
Pro žáky školy jsme uspořádali s vydatnou pomocí
pana Michla šachový turnaj a naše družstva se neztratila ani
na jeho pokračování v okresním kole. Postup na kraj
v mladších kategoriích je nečekanou odměnou všem, kteří
se našim šachistům věnují.
Kolega Pavel Kozlovský je naším stolně tenisovým guru
– vede kroužek, významně se podílí na organizaci školního a
letos také okresního kola. Tento turnaj bývá velmi náročný
na zajištění bezproblémového průběhu a musíme se tady
trochu sami pochválit. Opět proběhlo všechno bez zádrhelů
a na řadě stolů byl vidět i velmi solidní pinec.
Asi nejpopulárnějším sportem mezi mládeží je
v posledních letech zcela jasně florbal. Také v tomto

sportovním odvětví pořádala naše škola – z pověření
Asociace školních sportovních klubů – okrskové a okresní
finále pro dvě kategorie kluků a holek. Byl tu opět „plný
dům“, bylo to hektické, ale stálo to za to. Našim klukům
jen díky nešťastné volbě soutěžního týmu utekla účast
v dalším kole. Snad jim to vyjde za rok.
S našimi nejmladšími florbalisty pak objíždíme o
víkendech okolní tělocvičny
a bojujeme o body
v neoficiální vesnické lize. Zkušenosti k nezaplacení.
Smíšené družstvo našich starších žáků se zúčastnilo
náchodského Běhu do zámeckých schodů a v součtu časů
deseti běžců v týmu jsme o pouhé čtyři vteřiny nedosáhli na
pohár. Krásné druhé místo a velká gratulace našim běžcům.
Koncem listopadu nás čekala zatím poslední sportovní
zkouška – okresní finále ve volejbalu. Z Červeného Kostelce
jsme se vrátili stříbrní.
Veškerý výsledkový servis i bohaté fotografické
zpravodajství naleznete na stránkách školy.
*********
Na naší škole mají žáci poměrně pestrou nabídku
sportovních kroužků – basketbal, florbal, stolní tenis,
šachy, volejbal. V každém ročníku se naši žáci účastní
v rámci výuky sportovního kurzu. Ten cyklistický pro
osmáky již máme za sebou, čeká nás lyžařský kurz sedmých
tříd a koncem školního roku turistický pro šesťáky a míčové
hry deváťáků. Zdálo by se, že je toho sportování mezi
mládeží hodně – ale opak je pravdou. Ty časy, kdy jsme si
museli a mohli vybírat mezi početným davem zájemců jsou
pryč. Dnes jsme rádi za každého, kdo chce a jde dělat něco
navíc, jde se hýbat a dokonce i něco umí nebo vydrží. I v
hodinách tělesné výchovy narážíme stále více na problémy
se základní obratností, dovedností hodit šiškou nebo
sněhovou koulí, hodit a chytnout míč, někam doběhnout,
něco přeskočit – prostě obyčejný přirozený pohyb a
dovednosti. Proto bych závěrem chtěl nejen poděkovat všem mým kolegům za pomoc při zajišťování různých
sportovních akcí i péči o sportování dětí, všem kolegyním za
podporu našich sportovců, řediteli ústavu našeho
vzdělávacího za trvalou podporu podmínek pro sportování hlavně však všem našim žákům, kteří školu reprezentují .
A také ale hlavně přáním - abyste těm vašim dětem
místo nových počítačových her, filmů, mobilů a já ani
nevím co vlastně nyní frčí – koupili pod stromeček obyčejný
míč, švihadlo a vyhnali je občas z domu ven … ať už na
hřiště, na louku, do lesa, vezměte je na výlet – ne autem,
ale na kole, pěšky, na lyže … prostě jen ať se hýbou.
Nakonec – děláme to / nejen / pro ně …
Hezký den všem. Petr Jansa

Ze slohových prací
Slohová práce žáka 8.B polické základní školy Matěje Berky
Místo pro podivíny(někde na Ostaši)
(líčení)
Na plochém vrcholku vysokého kopce, na okraji srázu
padajícího do hlubin, a přesto tak vysoko, že je možno
dotknout se nebe, rozprostírá se malé prostranství.
Fotografy a horolezci oblíbené, turistům skryté. Tak blízko
značené stezky, přesto tak daleko od obyčejných lidí. Od
osob bez trochy snílkovství v duši, bez kapky touhy v srdci.
Sem za letních večerů přicházejí horolezci, dobrodruzi a
romantici, kteří zanechali masky všedních lidí daleko
odtud. Přicházejí se rozhlédnout daleko do kraje. Utíkají
sem před tvory, kteří krásu těchto okamžiků nikdy
nepochopí. Když jim letní vánek čechrá vlasy, přemýšlí nad
životem, užívají si svobodu.
Skály, jež tvoří jakousi hranici mezi touto mýtinkou na
straně jedné a bezednou hlubinou na straně druhé, hranici
mezi dvěma světy; pamatují si každý dotek horolezců,
každý šrám vyrytý zimními větry, každou ještěrku
přicházející se vyhřívat na slunci.

Za tímto místem se černá tmavý les, v němž zapadající
slunce vykresluje prapodivné stíny. Možná, že i ve vás
dřímá touha zanechat všechno obyčejné a všední za sebou;
na čas odejít, užívat si svobodu.
Zaslala Karolina Havlíčková

Základní umělecká
škola informuje
•

Kdy bude Koncert vítězů CB 2011 v televizi?

O úspěchu našich orchestrů jsme vás již informovali –
rozhlasová soutěž CONCERTO BOHEMIA 2011 vyvrcholila 12.
listopadu v Praze na Žofíně Koncertem vítězů, kde naše
orchestry (Archi piccoli a Velký dechový orchestr)
vystoupily jako vítězové v obou kategoriích (pro smyčcové a
dechové orchestry ZUŠ). Tento koncert jako každoročně
odvysílá ze záznamu Česká televize. Protože v minulosti se
tak stalo nejpozději v období vánoc, netrpělivě jsme
vyhlíželi televizní programovou nabídku do konce tohoto
roku, aby nám záznam neunikl. K našemu překvapení jsme
tam však tento program nenašli. Protože stále čelíme
dotazům, kdy bude náš koncert v televizi, rozhodli jsme se
oslovit přímo televizního dramaturga. A zde je odpověď:
Sdělení dramaturga České televize:
Česká televize zatím neurčila přesný den vysílání
záznamu Koncertu vítězů Concerto Bohemia 2011.
Každopádně to bude až v roce 2012.
Jakmile záznam koncertu zařadíme do vysílání, budu
vás informovat.
Takže musíme být trpěliví…

•

Pozvání na předvánoční akce školy:

Adventní koncert
Kolárovo divadlo 7.12.2011 v 18 hodin
Vánoční večírek žáků M. Blažkové
Koncertní sál ZUŠ 9.12.2011 v 17:30 hodin
Kurz jazzové improvizace s Martinem Brunnerem
Koncertní sál ZUŠ 11.12.2011 v 9 hodin
Vánoční večírek žáků A. Kozlovské
Koncertní sál ZUŠ 13.12.2011 v 17 hodin
Vernisáž "Kouzelný svět hraček"
Stará škola 15.12.2011 v 16 hodin
Vánoční koncert
Velké Petrovice 15.12.2011 v 18 hodin
Kolárovo divadlo 7.12.2011 v 18 hodin
Vánoční večírek žáků P. Čapka, D. Bořkové
Koncertní sál ZUŠ 16.12.2011 v 17 hodin
Vánoční večírek žáků R. Goslinské
Koncertní sál ZUŠ 17.12.2011 v 18 hodin
Vánoční večírek žáků K. Sorokinové
Koncertní sál ZUŠ 18.12.2011 v 17 hodin
Vánoční koncert
Kolárovo divadlo 20.12.2011 v 18 hodin
Předvánoční vytrubování
polické náměstí 23.12.2011 v 19 hodin
Dlouhá noc na Hvězdě
kaple na Hvězdě 23.12.2011 ve 24 hodin
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Přejeme vám všem příjemné prožití předvánočního času
a věříme, že k tomu i my svou nabídkou alespoň trochu
přispějeme!
(ZUŠ)

Umělecké laboratoře vstupují
do druhého čtvrtletí

Projekt, který realizuje Základní umělecká škola v Polici
nad Metují v partnerství s Katedrou výtvarné kultury
Univerzity Hradec Králové, má za sebou již tři měsíce svého
"života". A jak si tedy vede?
Na úvod jenom připomenutí, proč projekt nese ve svém
názvu "laboratorní téma". Umělecké vzdělávání je široký
komplex aktivit
a my v jeho rámci vytváříme nové
vzdělávací obsahy, které budou rozděleny na drobné,
snadno osvojitelné úseky, které nazýváme "laboratorními
cvičeními".
A zde je již prostor pro ukázku jedné takové aktivity. V
rámci "Laboratoře hudební improvizace" byly zahájeny
Jazzové improvizační dílny pod vedením hradeckého
flétnisty Martina Brunnera.

Kromě učitelů se žáky se na jazzové dílně sešli i rodinní
příslušníci.

Učitelů se žáky jsme již měli na předchozích snímcích
několik, tak naši galerii uzavřeme ještě obrázkem s
nejmladším účastníkem lekce, který doslova sál jazzovou
hudbu s mateřským mlékem.

První pilotní lekce proběhla v pondělí 28. listopadu
dopoledne. Tento poněkud neobvyklý termín byl zvolen z
toho důvodu, aby lekce nezasahovala do rozvrhů
jednotlivých učitelů a byl tak k dispozici koncertní sál,
který je jinak obsazen.
Lekce se zúčastnilo několik pedagogů školy, kteří se o
jazzovou improvizaci zajímají - a ti s sebou přivedli své
žáky, s nimiž si společně zaimprovizovali. Na následujících
snímcích tak můžete vidět učitele, kteří hrají společně se
svými studenty - a šlo jim to spolu docela dobře, i když to z
fotografií slyšet není.
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Improvizační jazzová dílna byla první z deseti - a v jejím
závěru se účastníci s lektorem Martinem Brunnerem

domluvili na dalším pokračování o víkendech tak, aby byl k
dispozici jak sál, tak učitelé, ale hlavně větší počet žáků
školy.
Když už jsme u jazzu, tak také jezdí školní "výpravy" na
improvizační víkendy "Cap-art" flétnisty Jiřího Stivína do
jeho Centra pro improvizaci v umění ve Všenorech u Prahy.
Kromě muzikantů se těchto víkendů účastní i další obory,
protože "capartí" víkendy probíhají nejenom v hudbě, ale i
ve výtvarném umění a multimédiích.
Viditelné aktivity se teprve pozvolna rozbíhají, ale
mnoho činností probíhá "pod povrchem" projektu, v
přípravě jednotlivých laboratoří a tvorbě jejich
metodických materiálů. Například v Laboratoři filmové
tvorby se uskutečnilo setkání metodiků ZUŠ a partnera
Univerzity Hradec Králové s autorem učebnice filmové
tvorby Doc. Jaroslavem Vančátem, na kterém představil
svůj vznikající koncept, na němž spolu s ním pilně
pracujeme.
Také se nám po mnohých peripetiích podařilo sestavit a
vyhlásit výběrové řízení na výpočetní techniku pro audio a
video, což byla práce náročnější, než jsme si mysleli. S
něčím podobným jsme se dosud nesetkali, protože dříve
realizované dotační tituly podobné podmínky, jaké jsou v
grantech z evropských fondů, neobsahovaly.
Až budeme psát další zprávu o průběhu našeho
projektu, tak už se snad budeme moci pochlubit tím, co
jsme pro zkvalitnění výuky v naší škole nakoupili.
Ještě jedna - neméně důležitá informace na závěr.
Projekt CZ.01.07/1.1.05/04.0017 "Výuka uměleckých
předmětů laboratorní metodou", realizovaný v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.

Střední průmyslová škola, Hronov,
Hostovského 910

ŠACHY NA SPŠ HRONOV

V úterý 22.11. se konalo na Střední
průmyslové škole Hronov ve spolupráci se
šachovým oddílem TJ Hronov okresní kolo v
šachu škol Náchodska.
Akce proběhla pod záštitou ředitelství SPŠ
Hronov za účasti 9 škol z celého náchodského okresu ve 3
hracích místnostech. Turnaje se celkem zúčastnilo 17
čtyřčlenných družstev ve 3 různých věkových kategoriích.
Turnaj se hrál systémem každý s každým, přičemž první týmy
z každé kategorie postoupily do krajského přeboru družstev,
který se koná 15.1.2011 v budově Slávie v Hradci Králové.
V kategorii nejmladších žáků 1. až 5. ročníků ZŠ se
umístilo na 1. místě družstvo ZŠ Police n. Metují.
V kategorii žáků 6. až 9. ročníků ZŠ se umístilo na 1. místě
družstvo ZŠ Červený Kostelec.
V kategorii žáků SŠ se umístilo na 1.místě družstvo
Gymnázia Náchod.
SPŠ Hronov obsadila v kategorii středních škol pěkné 5.
místo.
Turnaj sponzorsky podpořila VEBA Broumov, SPORT
Hotárek a Kvíčerovská pekárna Police n. Metují.
Všem hráčům děkujeme za předvedenou hru, korektní
přístup a příkladný klid v hracích místnostech. Dále děkujeme
za spolupráci a za pomoc v průběhu turnaje rozhodčímu
p.Jaroslavu Čápovi a spolupořadateli p.Petru Dusbabovi.
Celému vedení školy taktéž děkujeme za trvale kladný
přístup k šachovým akcím.

Za SPŠ Hronov Mgr. Pavel Linhart
a za šachový oddíl TJ Hronov Ing. Ladislav Michel

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Polická univerzita volného času dohání manko a finišuje.
A tak posluchači absolvovali v listopadu celkem čtyři
přednášky. Na té první, 2. listopadu, byl na úvod promítnut
snímek ze setkání vedení města s panem učitelem Šedou při
příležitosti jeho 100. narozenin a snímek s paní Kamilou
Moučkovou s názvem Modlitba, jako připomenutí její
návštěvy na PUVČ právě v listopadu před rokem. Jako
lektor další přednášky se nám pak představil polický občan
pan František Štěpánek, jehož velkým koníčkem je
myslivost.
Dnes
dvaaosmdesátiletý
autor
knížky
„Neuvěřitelné příběhy starého myslivce“ ve svém
vystoupení nejprve vylíčil svou životní pouť, která v mládí
nebyla rozhodně procházkou růžovým sadem. V roce 1942
byla celá rodina násilně vystěhována nacisty z domova na
statku v Žamberku a v roce 1951 zopakovali totéž
komunisté na rodinném statku v Helvíkovicích. Rodina pak
byla přesídlena do pohraničí na Státní statek Broumov.
Pochopitelně, třídní původ a příslušné kádrové materiály se
podepsaly i na jeho dalším životě. Tak na příklad když byl
v roce 1951 povolán do základní vojenské služby, svou
čestnou povinnost obránce vlasti plnil jako příslušník PTP
v ostravských dolech. Po skončení vojenské základní služby
se vrátil do Státního statku Broumov, kde pracoval jako
traktorista a kombajnér. V roce 1991 byl rodině statek
vrácen a dnes v něm podniká syn pana Františka. Pan
Štěpánek v roce 1958 vstupuje do Mysliveckého sdružení
v České Metuji a svůj volný čas tráví převážně v lese. A zde,
v klidném prostředí přírody, v lesním tichu se formuje
nejen jeho životní filosofie, ale rodí se zde i podklady pro
jeho knihu, kterou tvoří zajímavé příhody ze života
myslivce. V jeho vyprávění zazněla také kritická slova na
nevhodné chování některých návštěvníků lesa i na
neuvážené zásahy úřední byrokracie do lesního ekosystému
a do přírody vůbec. Na závěr pak zazněla ukázka z uvedené
knihy.
Již o týden později se posluchači sešli znovu, aby mezi
sebou přivítali dalšího lektora, pana Mgr. Aleše Fetterse,
známého již z dřívějších přednášek na PUVČ (Karel Čapek,
Fráňa Šrámek, Karel Hynek Mácha). Tentokrát byla
tématem přednášky nejstarší česká literatura – Od Kosmovy
kroniky po Bohuslava Balbína. V úvodu se však, jako
obvykle, představili naši mladí hudebníci ze „zušky“ a za
klavírního doprovodu pana učitele Pavla Čapka, nové posily
pedagogického sboru školy, předvedli své umění. Jako první
vystoupila houslistka Anička Novotná s melodiemi z opery
Orfeus a Eurydika od Ch. W. Glucka, poté Katka Pastorková
zahrála na klarinet 2. větu z koncertu Es-dur J. E.
Koželuha, další klarinetista Jiří Trnovský Tanec od Césara
Francka a přehlídku uzavřela sedmiletá violoncellistka
Fanynka Pospíšilová, která zahrála 1. větu Beethovenova
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koncertu G-dur. Všichni interpreti byli odměněni velkým
potleskem, zvláště pak ta nejmladší, Fanynka. Poté už se
slova ujal pan Mgr. Fetters a seznámil posluchače
s nejstaršími českými literárními památkami - od chorálu
Hospodine, pomiluj ny, přes staré legendy, Kosmovu
kroniku (psanou ovšem latinsky), Dalimilovu kroniku,
pašijové hry, kroniku Václava Hájka z Libočan až po Pavla
Stránského a Bohuslava Balbína. Zvláště se pak zaměřil na
ta místa v těchto dílech, kde se hovoří o našem kraji. Asi
nejstarší takovou zprávou je zmínka o Kladsku v Kosmově
kronice, když se zde popisuje panství Slavníkovců z období
kolem roku 981. O Náchodsku se píše i v Dalimilově
kronice. Autor zde např. uvádí, že na volbu říšského císaře
v roce 1247 vyjel s delegací rytíř Hron z Náchoda, dále
popisuje bitku Švábů s Čechy v roce 1308 mezi Turovem a
Opočnem (?) a podrobně popisuje povodeň na řece Nise
v roce 1310. Také Pavel Stránský ve svém díle O státě
českém jmenuje m.j. Hradec Králové, Náchod, Broumov,
Jaroměř, Nové Město, Polici nad Metují či Adršpach. A v
desetidílné encyklopedii Rozmanitosti z historie Království
českého Bohuslava Balbína, což je barokně rozevlátý popis
země, autor ve 3. dílu věnovaném místopisu rovněž zmiňuje
jména Broumov, Náchod, Police, Skalice a další. Kromě
toho jsou zde i zajímavé zmínky o Krkonoších a Rýbrcoulovi.
Ve středu 23. listopadu následovala další přednáška a
hostem na ní byl dramatik, scénárista, režisér a dramaturg,
broumovský rodák Petr Kolečko. Na úvod však přišli
posluchače opět pozdravit mladí umělci z polické ZUŠ
Tomáš Hruška a Zuzka Rainová. Za klavírního doprovodu
pana učitele Čapka zahrál Tomáš na svůj tenor skladby
Bouře od G. P. Telemanna a Emperor od J. Clarka a Zuzka
pak zazpívala lidovou Píseň o cvrčkovi a píseň Dobrou noc
v úpravě Antonína Dvořáka. Pak se ke slovu již dostal pan
Petr Kolečko, který nás seznámil se svou prací a s
některými i méně známými skutečnostmi ze zákulisí
filmové, divadelní, rozhlasové a televizní tvorby. On sám je
autorem řady divadelních her, autorem písňových textů
k muzikálům a některé jeho hry byly přeloženy (např. do
angličtiny nebo polštiny) a hrány i v cizině. Kromě divadla
se věnuje i scénáristické tvorbě v rozhlase a televizi.
V rozhlase na stanici Praha 3 - Vltava tak byla letos na jaře
uvedena jeho hra Učitel malby (na přednášce zazněla i
ukázka z této hry) a v televizi se pak uvedl spolu s Janem
Prušinovským jako scénárista televizního seriálu Okresní
přebor, jehož filmová verze má přijít do kin příští rok.
Závěr letošního ročníku PUVČ patřil amatérskému filmu,
o kterém nám přišel ve středu 30. listopadu vyprávět pan
Karel Pfeiffer ze Suchého Dolu. Sám začínal s filmováním
jako teenager s tehdy dostupnou technikou, což byla na
svou dobu celkem kvalitní kamera Admira 8. S tou pak točil
filmy, se kterými se účastnil soutěží amatérského filmu,
jako např. Vysokovský kohout a.j. a povedlo se mu s ní
natočil i invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968
v Náchodě. Většina času přednášky byla věnována promítání
filmů pana Pfeiffera. Byly to zajímavé snímky všech
možných žánrů. Kreslený film „Skokanský cirkus“ o skocích
na lyžích, kde mu byl inspirací olympijský vítěz Jiří Raška,
filmy „Tady zbyla romantika“ či „Večery bez televize“ o
tom, jak trávili volný čas lidé v sedmdesátých letech,
snímek „Česká píseň“ o panu učiteli Petrovi, jeho manželce
a jejich dětském pěveckém sboru, cestopisný snímek
s názvem „Silbo“ z ostrova Gomero na Kanárských
ostrovech, film „Pytel“ o neúspěšné expedici našich
horolezců na Mt. Everest a nakonec film „Suchodolská
kaplička“, připomínající jedno z velmi navštěvovaných míst
Policka a zachycující nejen její dřívější podobu, ale i stav
těsně po požáru a průběh slavnostních akcí pořádaných pro
její obnovení.
V průběhu přednášky obdrželi posluchači Osvědčení o
absolvování semestru a na úplný závěr pak paní starostce a
hlavní organizátorce Polické univerzity volného času, paní
Mgr. Idě Jenkové a jejím spolupracovníkům byly předány
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květinové dary. Skončil tedy další, již jedenáctý ročník
PUVČ, v jehož závěru se vrchovatě naplnila myšlenka, která
provázela její zakládání, totiž že se budou preferovat
témata, která hovoří o minulosti i přítomnosti Police a
východočeského regionu vůbec. A tak posluchači jistě
získali mnoho nových, cenných a zajímavých poznatků o
tom našem krásném koutku na okraji České republiky.
Tak tedy hezké vánoce a v novém roce hlavně pevné
zdraví a k tomu aspoň malý kousíček štěstí. Nashledanou v
roce 2012!
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Vánoční gastronomické hvězdy
Vánoce. Ulice rozzářené tisíci světel, slavnostní
výzdoba a koledy znějící na každém kroku nenechají nikoho
na pochybách, že jsou tu zase. Jaké letos budou? Budou mít
to správné kouzlo? Co zkusit ctít tradice, ale vnést do
těchto každoročních svátečních chvil něco nového? Tak
třeba oběd na Štědrý den. Nezkusíte letos něco úplně
jiného? O to příjemnější možná bude těšení na zlaté
prasátko. Podle tradice byste ke štědrovečernímu stolu měli
usednout s první vycházející hvězdou. Na štědrovečerním
slavnostním stole se nejčastěji objeví rybí polévka,
smažený kapr a bramborový salát. Náš dárek pro čtenáře,
vánoční recepty pro štědrovečerní oběd či večeři, jsou také
plné hvězd, těch gastronomických. Jsou totiž moderními
obměnami často prastarých receptů, které mají novou,
zdravější podobu a vzhled, ale přesto jsou vynikající. Možná
zůstanete u rodinné klasiky, ale můžete také vyzkoušet
novinky. A pod talíře nezapomeňte v každém případě
položit rybí šupinu. Pro štěstí!
Rolka z candáta s listovým špenátem a jáhlovým rizotem
600 g masa z candáta, 300 g listového špenátu, sůl,
pepř, česnek, rybí koření.
Listový špenát spaříme a ochutíme solí, pepřem a
česnekem. Candáta okořeníme rybím kořením, navrstvíme
na něj listový špenát, zarolujeme a zabalíme do
potravinové fólie, ve které rolku mírným varem asi 10
minut vaříme.
Jáhlové rizoto
300 g jahel, 100 g šalotky, 80 g sušených hub, sůl, pepř,
česnek, sádlo.
Na sádle orestujeme šalotku nakrájenou na půlkolečka,
dále sušené houby a posekaný česnek. Zalijeme vodou a
přisypeme jáhly. Vaříme doměkka a vodu přiléváme jen v
případě, že jí bylo opravdu málo, protože rizoto má mít
hustou konzistenci. Dochutíme solí.
Houbový kuba s pečeným kuřecím prsem
Kroupy, cibule, sádlo, česnek, sušené houby, sůl, pepř,
majoránka, kuřecí prso s kůží.
Kroupy uvaříme doměkka. Na sádle zpěníme cibuli a
houby a uvaříme také doměkka. Obojí smícháme
dohromady a dochutíme solí, pepřem, česnekem a
majoránkou. Prsa na kůži nakrojíme, osolíme a opepříme.
Orestujeme na tuku kůží dospod a dopečeme v troubě. Při
podávání kubu doplňujeme kuřecím prsem.
Kapří polévka se zeleninou a rybími knedlíčky
200 g kapřích kostí a zbylého masa, 200 g kořenové
zeleniny, 20 g másla, sůl, celý pepř, celé nové koření,
citron, 100 g rybího masa, 50 g bílé žemle, bílek,
polohrubá mouka, sůl, pepř, petrželka.
Kosti a třetinu zeleniny zalijeme vodou, přidáme sůl,
celý pepř a nové koření, pokrájený citron a uvaříme rybí
vývar. Zbytek zeleniny pokrájíme na jemné nudličky,
orestujeme na másle a zalijeme hotovým vývarem,

dochutíme solí, pepřem a posekanou petrželkou, přidáme
obrané maso z vývaru. Rybí maso umeleme spolu s bílou
žemlí namočenou v mléce, přidáme bílek, sůl, pepř a
zahustíme polohrubou moukou. Doplníme ještě posekanou
petrželkou. Ze vzniklé směsi tvarujeme knedlíčky, které
uvaříme v horké vodě a při podávání vkládáme do polévky.
Pečený kapr na pomerančích a víně s dýňovobramborovým pyré a polentovými plackami
4 porce kapra i s kůží, 2 pomeranče, 150 ml červeného
vína, sůl, citronový pepř.
Porce kapra na kůži nařežeme, osolíme a okořeníme
citronovým pepřem. Vložíme do pekáčku, přidáme
vykrájenou
dužinu
z pomerančů,
vymačkanou
pomerančovou šťávu a víno. Vše společně pečeme
doměkka.
Dýňovo-bramborové pyré
200 g očištěné dýně hokkaidó, 200 g oloupaných
brambor, 300 ml mléka, sůl, pepř.
Dýni a brambory vložíme do hrnce, zalijeme mlékem a
vodou, osolíme a opepříme. Vše společně vaříme doměkka.
Scedíme a rozmixujeme, aby vzniklo hladké pyré, nakonec
dosolíme.
Polentové placičky
300 ml mléka, 100 g polohrubé kukuřičné mouky, vejce,
sůl, sýr eidam, kukuřičná hladká mouka.
Z mléka a kukuřičné polohrubé mouky uvaříme hustou
polentu, kterou necháme vychladit. Přidáme vejce, sýr a
dohustíme hladkou kukuřičnou moukou, pak ochutíme solí.
Vyválíme placku, vykrájíme kolečka, která pečeme
dozlatova na oleji.
Vánoční štola s vanilkovo-mátovým krémem
150 g másla, 125 g cukru krupice, čtvrt lžičky mletého
muškátového oříšku, 1 lžíce rumu, půl lžičky soli, dvě
třetiny kostky droždí, 1 lžička citronové kůry, 500 g hladké
mouky, 250 g rozinek, 150 g sušené papáji, 1 žloutek, 100
ml mléka.
Krém: 250 ml mléka, 30 g vanilkového pudinku, 30 g
cukru, lístky máty.
Mléko ohřejeme, rozmícháme do něj droždí, lžíci cukru
a lžíci mouky. Na teplém místě necháme vzejít kvásek (asi
15 minut). Rozměklé máslo utřeme se žloutkem a rumem.
Polovinu mouky prosejeme do mísy, přidáme cukr, sůl,
muškátový oříšek, citronovou kůru, rozinky (přes noc
namočené v rumu), na kostičky nakrájenou papáju a
máslovou směs. Vše zalijeme kváskem a vařečkou
promícháme. Přisypeme zbylou mouku a rukama na vále
vypracujeme těsto. Těsto přikryjeme utěrkou a necháme
kynout minimálně hodinu. Na pomoučněném vále ho
rozválíme na obdélník (asi 20 x 30 cm) a jeho delší stranu
zahneme asi do dvou třetin na těsto. Štolu přendáme na
plech vyložený pečícím papírem a necháme ještě 20 minut
kynout. Štolu pečeme ve středně vyhřáté troubě na 165 °C
asi 50 minut. Ještě horkou štědrovečerní štolu několikrát
potřeme rozpuštěným máslem a hustě obalíme moučkovým
cukrem. Krém připravíme tak, že do ohřátého mléka
zamícháme vanilkový pudink rozmíchaný v mléce, ochutíme
cukrem a přidáme posekané mátové lístky. Vaříme za
stálého míchání dohusta a přecedíme od lístků máty. Štolu
servírujeme na talíři podlitou vanilkovým krémem.
Přejeme našim věrným čtenářům dobrou chuť,
pohodové Vánoce, štěstí a zdraví v novém roce 2012!
Pro zájemce o studium v hronovské škole a jejich
rodiče připravujeme kromě Dnů otevřených dveří každou
středu od 13 do 17 hodin také oblíbené tematické
prezentační akce. Ve středu 7. prosince bude tato
prezentace zaměřena na mikulášské a adventní speciality a
11. ledna 2012 na posvícení.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. (www.hshronov.cz)

STATISTIKA
K 30.11.2011 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4278 obyvatel.

JUBILEA

=========

Listopad 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
pan Pavel Novák
paní Jaroslava Jakoubková
paní Vlasta Formanová
pan Miroslav Pichl
75 let
pan František Thér
80 let
pan Jan Ticháček
pan Gustav Duchatsch
paní Marie Plachtová
paní Marie Ungrádová
paní Anna Pourová
85 let
paní Božena Krtičková
paní Jiřinka Rotterová
paní Marie Begová
pan Ctibor Frencl
90 let
paní Anna Beranová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY
V listopadu jsme oddávali pouze 3x.
5.11. V obřadní síni, pár si nepřeje být jmenován
11.11. Josef Jirman a Ivana Špačková – obřadní síň
18.11. zastupitel Jirka Vlček a matrikářka oddali na krásném
místě „U Kaštanu“ ve Velkých Petrovicích naši paní starostku
Idu Seidlmanovou a pana Petra Jenku.
Všem gratulujeme!

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE A KREVNÍ
PLAZMY = = = = = = =
S Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě bylo dne
22.11.2011 slavnostně oceněno 22 bezpříspěvkových dárců krve a krevní
plazmy. Bylo předáno 7 bronzových, 7 stříbrných a 7 zlatých medailí prof.
MUDr. Jana Janského a 1 zlatý kříž 3.třídy. Ocenění dárci jsou vesměs
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mladí lidé, čehož si o to víc vážíme. Gratulujeme k získaným oceněním a
děkujeme.

Dagmar Hambálková, matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
ČERVENEC 2011
VOJTĚCHOVO POHOSTINSTVÍ BEZDĚKOV
SVATBA SYNA
HOSTINA
VÝBORNÁ OBSLUHA
SOLIDNÍ CENY
SPOKOJENOST
DĚKUJEME ČUHANIČOVI

Když se řekne Josef Hauk….
Dočetla jsem níže
uvedený
Velice
stručný běh života
Josefa
Hauka.
Sedím a přemýšlím.
Co vše se vejde do
jednoho
lidského
života!
Po celou dobu
naší
spolupráci
jsem si říkala, jaká
škoda,
že
mu
nebylo dáno se
projevit ve své síle,
pracovitosti
a
znalostech
dříve.
S odstupem času pokorně přijímám vše odžité s vírou a
úctou. Poděkováním. Vím, že tak činí i Pepa Hauk.
Za
vedení
města,
všechny,
kteří
letošního
pětasedmdesátníka znají osobně nebo vnímají z jeho
aktivit, za sebe, zdravím a děkuji. Za vše co vykonal a
vykonává pro druhé. V oblasti podnikání, práce veřejné i
sportovní.
Přejme mu především zdraví. Chuť, nápady a elán má.
Na rozdávání!
S úctou
Ida Jenková

Velice stručný běh života Josefa Hauka
Život se mu již od mládí nezačal
vyvíjet zrovna
přímočaře, bez komplikací a tak, jak by si sám přál. Narodil
se 31.5.1936 v Polici na Met., v bývalém útulku a dětství
bylo šťastné. Vyrůstal v rodině, která vlastnila textilní
provozovnu v Nádražní ulici a jak on sám vzpomíná, rodiče
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po celý den pracovali, a něho příliš času neměli a tak
pobýval většinou u babičky v Polici, kde měl kamarády, i
více zábavy.Když skončila II.světová válka, bylo mu 10let a
tak si dobře pamatuje osvobození Police,jízdu na tanku se
sov. vojáky v roce 1945 a následný odsun Němců z Policka.
To mu ale zbývalo prožít už jen krátké období ve svobodné
vlasti, která se měla už brzy stát komunisty na mnoho let
řízenou sovětskou kolonií. A toto období právě jednoznačně
změnilo J. Haukovi život. Rodičům byla zestátněna textilní
provozovna, on sám nemohl vystudovat stavařinu, která ho
velice zajímala a strastiplnými cestami se dostával ke
vzdělání. A to vše, kvůli třídnímu původu. Musel se nejdříve
vyučit nástrojařem v Machově, protože na žádnou střední
školu nesměl být přijat, přestože přijímací zkoušky úspěšně
složil.Po vyučení se shodou dobrých náhod, ale hlavně
proto, že až tam nesahal vliv místních komunistů, dostal na
SPŠS v Liberci. A tak v této době odchází na mnoho let ze
se své rodné Police. Po úspěšném absolvování se však opět
nedostává vlivem svého třídního původu na VŠ a tak po
základní vojenské službě nastupuje na umístěnku jako
dílenský učitel na SPŠS v Rychnově nad Kněžnou.
Pedagogické vzdělání si doplňuje na PI v Hradci Králové a
stává se tak učitelem na zdejší škole, kde učí převážně
technické kreslení.
Vždy byl velice aktivním a pracovitým člověkem, začal
pracovat v TJ Spartak a aktivně provozoval stolní tenis.
Dálkové studium na VŠ
mu
opět
nebylo
povoleno, důvody stále
stejné. Je pravdou, že se
nikdy
netajil
svými
politickými názory, které
nebyly právě v souladu
s tehdejší
vládnoucí
nomenklaturou.
Přichází rok 1968. Je
to obrovská naděje, že by
mohlo přeci jenom být
lépe, že by se mohly
zásadně změnit politické
poměry
v tehdejším
Československu. Začal se
aktivně zapojovat do
veškerého
dění,
vystupovat na veřejných
shromážděních a zasedáních. Psal do okresního tisku a
podporoval celý obrodný proces. Pak však přišel 21.srpen
1968 a s tím i obrovský šok. Nechtěl to jen tak vzdát a tak
„bojoval„ dál. Opět články, diskuze, nápisy, namířené proti
okupačním vojskům. To už ale nastává normalizace a
čistky. Ze školy byl vyhozen a nikdo ho nesměl zaměstnat.
Nakonec skončil jako lisař v AZNP Kvasiny. Protože se vždy
vyznačoval velkou pracovitostí a houževnatostí, manuální
práce mu nevadila, vzal svůj úděl sportovně, a i na tomto
postu se stal brzy dobrým pracovníkem. Z veřejného života
byl nucen se zcela stáhnout a tak se více mohl věnovat
rodině a svým sportovním koníčků a zálibám.
Měl vždy velmi blízko k dětem a mládeži a proto se
rozhodl vést mládež, věnovat se výchově mladých stolních
tenistů při Domě dětí v Rychnově. Úspěchy se brzy
dostavily, ale radost ze smysluplné činnosti byla J. Haukovi
opět odepřena. Soudruhům se nelíbilo, že člověk
s protisocialistickým smýšlením pracuje s mládeží. Takže
opět zákaz.
A to již přichází rok 1989. Byl červenec a J. Hauk se na
chatě setkává s bývalým příslušníkem PTP /tzv. černí
baroni/ a ten ho zve do Prahy na schůzku s disidentem
Havlem, kde se už tehdy jednalo o skončení vlády jedné
strany v naší zemi. Řekl mu, že do Vánoc bude u nás konec
komunismu. J. Hauk nevěřil. Už prožil tolik zklamání a
nevěřil, že by se mohlo už cokoliv změnit. Nechtěl již
podruhé ohrožovat rodinu případnými represemi. Jak to

dopadlo, dnes již všichni víme. A tentokrát se J. Hauk
zapojil do revolučních procesů přímo v závodě v AZNP
Kvasiny, kde hlavně mladým vysvětloval, co vše způsobil a
za co vše může komunismus v naší zemi. Některé věci ,
převážně duchovní, se napravit nedají vůbec, jiné
materiální, za velice dlouhou dobu. Stává se v závodě
personálním náměstkem a s velikým nasazením a elánem
se pouští do práce. Je dobrým organizátorem a tak ve
velice krátké době zařizuje v závodě mnoho změn
k lepšímu. Má mnoho plánů a přesto, že je mu již 54 let,
jde do všeho s velkým nasazením. Jako by chtěl dohnat vše,
v čem ho dříve režim brzdil a k čemu se nedostal. Přichází
zákon o restitucích. V Polici je přeci provozovna, která byla
rodičům zabavena, a kde se nyní vyrábí shrnovací dveře.
Švagr, který žije v Polici se svojí ženou /sestrou J.Hauka/
navrhuje, aby rodina požádala o navrácení majetku zpět.
J.Hauk velice váhá, protože by se mu od sotva začaté
práce nechtělo. A pak, není to záležitost jenom jeho, ale
celé rodiny. Po vášnivých diskuzích a dohadování v rámci
rodiny je podaná žádost o navrácení majetku a J. Hauk se
v roce 1991 v lednu, nejprve sám a v srpnu pak s celou
rodinou stěhuje po mnoha letech opět do své rodné Police,
aby převzal zdevastované objekty po rodičích. Na
odkoupení výrobního programu je nutné si vypůjčit tehdy
astronomickou částku a pustit se znovu ve svých 55ti
letech opět do něčeho nového s tím, že úspěch není vůbec
jistý. Pro J. Hauka to byla znovu výzva. Tentokrát už může
uplatnit nejen své organizační vlastnosti, ale i technické
znalosti a dochází i na jeho obor nejoblíbenější a tím je
stavařina, kterou nesměl vystudovat. Provozovna totiž
potřebuje opravit, zrekonstruovat, rozšířit. Tak J. Hauk se
po více než 40ti letech vrací do Police a začíná budovat
svoji vlastní firmu, kde ale není jediným vlastníkem. V té
době pracuje ve firmě kolem 25ti zaměstnanců. Výroba se
rozšiřuje, modernizuje, začínají se používat jiné materiály,
rozšiřuje se sortiment výrobků. J. Hauk
sjednává
spolupráci s AZNP Kvasiny a kromě výrobků z koženky se
rozjíždí i kovovýroba. Firmě se daří a daří se i splácet
dluhy, které si bylo nutné pro rozjezd udělat.
Už to vypadalo, že životní strasti J. Hauka jsou u konce,
ale to nejhorší, co už ani nečekal, přišlo. Společné
vlastnictví firmy se sestrou a švagrem se ukázalo jako velmi
špatný krok a pro zásadní, nepřekonatelné problémy, které
mezi vlastníky nastaly, bylo nutné firmu rozdělit, což není
vůbec jednoduchá záležitost. Po velice vyhrocených
situacích a vyčerpávajících jednáních dochází nakonec
v roce 1994 k rozdělení a J.Hauk zakládá se svojí
manželkou firmu Hauk a syn.s.r.o. Začíná tedy opět znovu
v Mírové ulici, v provozovně, kterou získal v restituci po
svém dědečkovi.
Provozovna je zcela prázdná. V prosinci se začíná se
stěhováním a v lednu se musí začít vyrábět a mít práci pro
zaměstnance, kteří po rozdělení až na 4 všichni přešli do
Firmy Hauk a syn s.r.o. Problémy byly obrovské. Psychická
zátěž rovněž, ale J. Hauk všechny své síly napřel k tomu,
aby firmu rozjel, zajistil výrobní program a nemusel lidi,
kteří mu dali důvěru, propustit. A tak firma opět po
úvodních problémech začíná prosperovat. Rozšiřujícímu se
výrobnímu programu nestačí prostory, a tak je třeba získat
nové. Opravuje se hala u kotelny, ale to stále nestačí.
Ale to již v rodinné firmě začíná pracovat syn Petr a
dcera Ivana s manželem Tomášem. Přinášejí do firmy
čerstvý vítr, nové nápady a hlavně mají zájem i odborné
předpoklady. Josef Hauk se ještě chvíli nechá ujišťovat o
tom, zda by nastal již ten správný čas, aby firmu předal a
po čase, kdy i zdraví začalo pokulhávat, rozhodl se převést
firmu na děti. Zatím to vypadá, že udělal dobře.Neznamená
to ovšem, že odešel do důchodu a na odpočinek. Zůstává
stále plně zaměstnán a přispívá svými zkušenostmi i prací
k dalšímu rozvoji firmy.
Následně firma kupuje polickou keramičku . Podaří se ji
postavit na „nohy“ a ta brzy dodává zboží nejen po celé

republice, ale zásobuje i všechny velké OD, včetně
Slovenska. Díky dovozu levné keramiky z Číny a vysokým
cenám energií se přestává výroba vyplácet, a tak se pomalu
utlumuje, až končí pouze na velkoobchodním prodeji.
Ve stejné době se kupuje provoz Veby 10 v Polici.
Je až s podivem, že J. Hauk při těchto složitých a
náročných pracovních úkolech měl zájem a chuť zapojit se i
do veřejného života v Polici. Prosperita a vzhled města, ve
kterém žije, mu vždy ležela na srdci. Po dvě volební období
pracoval v radě města a aktivně se zapojoval do práce. Při
tom všem si našel čas i na svoji velikou zálibu fotbal,
polický však zvláště. Jen na velice málo zápasech chyběl.
Neděle, kdy se většinou zápasy hrají, je pro něho svátkem,
ruší kvůli tomu i rodinné oslavy.
Dnes má firma již 230 zaměstnanců a J.Hauk oslavil
v letošním roce 75. narozeniny.

Ani to však není důvod, aby odešel do zaslouženého
důchodu a pouze sledoval, jak si děti vedou. Stále denně
vstává kolem 6. hodiny a odchází do práce. Přes léto
buduje své ,,arboretum,, v areálu firmy a celoročně řídí
stavební práce ve firmě, kde se nepřetržitě něco opravuje,
buduje a rozšiřuje. Konečně se tak dostal k oboru, který ho
vždy tak zajímal, ale nesměl ho v mládí vystudovat.
Sám vždy byl a je velice nenáročný, pokud se týká jeho
osoby. Má rád svoji rodinu, město a krajinu, ve které žije.
Pepa Hauk je pro mě houževnatý, pracovitý člověk,
který jde dobře za svým cílem. Vše, co dělá, má smysl.
Zaměstnává hodně lidí a jeho značka je prodejná. Má můj
podnikatelský obdiv.
Ze slovenského Tajova spolužák ze ZŠ Jiří Vlček
S Pepíčkem Haukem jsem začala chodit již do první
třídy. Všem holkám se moc líbil, protože byl nejen krásný,
ale i chytrý a již v tom svém mladém věku velmi
společenský. Tak se stalo, že jsme se po něm již v první
třídě otáčely. Když jsem od něj dostala psaníčko, že mě
má rád, byla jsem v sedmém nebi. To víte, že jsem s ním
ani nezvládla promluvit. Jen mě to těšilo a věřila jsem, že
je to pravda. Další akce už nikdy nebyly.
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O jeho životě jsem už pak moc nic nevěděla. Snad jen,
že ačkoliv byl vždy s vyznamenáním, nedostal se na
gymnázium,jak chtěl. Určitě by zvládnul jak techniku, tak i
humanitní vědy.
Jsem ráda, že zůstal v Polici, podniká a to dobře a
zaměstnává hodně lidí z našeho města.
Přeji mu do dalších let zejména zdraví, pohodu a radost
ze všech akcí, do kterých se pouští.
Laďka Eichlerová-Hornychová
Manželka znala Pepu od 1. třídy. Prý ho všechny holky
tajně milovaly. Nikdy jim neubližoval (jak to kluci toho
věku dělají), chodil se k němu hrát "pinec", byl vždy
kamarád. Já jsem ho poznal až ve 4. tř. a potvrzuji, že výše
uvedené platí dodnes. Jeden rok jsme spolu chodili do RG
Náchod, ve školním roce 1947/48. Pak jsme se museli vrátit
domů do jednotné ZŠ. Mohu potvrdit, že na něj vzpomínají
v uvedeném duchu i tito spolužáci.
Vedle spousty dalších ti přejeme blaho i my, Pepo. Ať tě
opustí všechny neduhy a - drž se! Stojí to za to.
Srdečně zdraví Vás i všechny známé srdcem stále
Poličáci Iva a Luděk Palatovi.
Mezi výrazné osobnosti v Polici nad Metují patří
bezpochyby i Pepa Hauk. Každý z nás ho zná jako poctivého
podnikatele, který vytváří pracovní příležitosti pro
spoluobčany a významně se podílí na rozvoji našeho
regionu. Já jsem měla to štěstí, že Pepa byl mým kolegou
při práci v ZM. Jsem ráda, že se dodnes setkáme v úzkém
kroužku. A řešíme nejen pracovní záležitosti, ale je zde i
prostor pro kamarádské popovídání. Milý Pepo, do dalších
let Ti přeji především pevné zdraví .
Lenka Fulková, radní
Pro mě je pan Hauk tahoun stavby obchvatu, jakož i dalšího
zvelebování veřejných ploch ve městě. Člověk, se spoustou
skvělých nápadů pro firmu i pro město v jeho bezedné
kapse. Úspěšný a nesmírně pracovitý podnikatel.
Jiří Škop - místostarosta

kroutila hlavou – svojí, obdivovala MLADISTVÝ SVĚŽÍ VZHLED
SENIORŮ. Nedivme se, KYSELO a HLADKÁ ANČKA, to jsou
elixíry života! Když jsme mimikou předváděli v písničce
obsah „Na ty louce zelený“ bránice dostala svoje. ZUŠ, tu
dnes předvedl pan uč. Pavel Čapek, opět s výraznými
muzikanty, pro které vystoupení NA ŽOFÍNĚ a skvělá
umístění našemu městu dělají obrovskou popularitu. Tak ať
se daří i jemu v Polici n. Met. obklopen jen hodnými a
slušnými lidmi, v líhni mimořádně nadaných žáků! Paní Jana
Němečková hospodaří s financemi a velice dobře.
Přesvědčila ve své roční zprávě. Malá úprava v příspěvcích
v r. 2012, navýšené o 50,- Kč za ŠTEMPL v legitimaci, což
nás nezruinuje. Ústa do podkovy, oči navrch hlavy měla
organizační referentka, emeritní učitelka pí Hanička
Tremčinská při bleskové kontrole přihlášených harcovníků a
místech v AUTOKARU. Nepasovalo! Stínoví pomocníci
vypomohli a sedlo to, jako PRDDELKA NA NOČNÍKU! Jak
jsme v Praze dopadli koho hledali, kdo byl o něco
připraven, vzhledem k věku o nic choulostivého, to uvidíte
v KRIMI zprávách.
ADVENT – doba zklidnění, očekávání a koncertů
laděných pro duševní rovnováhu, chvíle štěstí, pokoje do
šedi všedních dnů uspěchaného konzumního životního
stylu...
Senior – klub chystá program na 14.12; vše zahaleno
tajemstvím, ale TOMBOLA je prvořadá, jde o dárečky, ty
udělají obrovskou radost nejen obdarovaným, ale provětrá
průvanem nejednu almaru a půdičku našich domovů. Bude
veselo...
Vánoce čekají už na prahu a sluší se popřát. Všem lidem
dobré vůle, spoluobčanům, přejeme pevné zdraví. To je
deviza ke šťastnému životu. A po VEJŠLAPU na SILVESTRA
správné našlápnutí do r. 2012. V letokruhu života přibude
další... Rok 2011 má tedy na KAHÁNKU, nelze přehlédnout,
i když nebyl zrovna k POPUKÁNÍ „bohužel“, věřím, že něco
málo z přání, která jsme loni s láskou vkládali do LAMPIONU
ŠTĚSTÍ se vyplnila, sluší se i jemu poděkovat.
Díky, ty odcházející roku
díky za vše, cos nám dal i vzal
díky za vše, co nás potkalo i minulo
díky za vše, co jsme prožili i neprožili
díky za lásky poznané i nepoznané
díky celý minulý rok našeho pozemského ŽIVOTA.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Na důkaz lásky dal jsi mi jeřabiny rudé, však když je
mráz spálí, co mi potom zbude?
Zima a chlad, v srdci bolest a žal...
Nostalgické, patří k měsíci listopadu vzpomínce na
všechny, kteří nás předešli. Na vyzvání pí předsedkyně H.
Pivoňkové jsem uctili jejich památku minutou ticha...
Optimismem sršící s pozitivní energií vstoupila pí
Dagmar Serbousková a rozproudila i zapšklé z inverzního
marastu, v posedu na židlích, rytmickými prvky a humorem
rozsvítila celý Pellyho sál. I mozkové závity neměly absenci.
„PAMĚŤOVÉ LISTY“ rozdány a dle památného výroku Jana
sladkého Koziny: „HYN SA UKÁŽE“ jsme vyplňovali zadání.
Byli jsme určitě všichni dobří. Jako bych slyšela v Hamplově
uličce Kejdanku s Kynyškou jejich komentář: „Voni vám
prej byli šechny dobrý, šechno znali. Caák muský, ale že ty
ženský sou tak zdělaný?“ Holt je iná doba! Paní lektora
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PODĚKOVÁNÍ
(: MÁŠ-LI KAPIČKU:) KAPIČKU POKAKANÝHO ŠTĚSTÍČKA...
My ji měli při shlédnutí MUZIKÁLU, MY FAIR LADY
v divadle NA FIDLOVAČCE v podání profesionálních herců
v čele s jejich šéfem panem Tomášem Töpfrem v
předpremiéře. Úsměvné i dojemné si našlo náš veliký obdiv
a nadšení. Poděkování patří tak za dobrý typ SENIOR KLUBU
OSTAŠ, milému, usměvavému řidiči panu Vykydalovi za

šťastný návrat. A tak ať nás každodenně provází průvodní
melodie muzikálu ta KAPIČKA POKAKANÝHO ŠTĚSTÍČKA.
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

a ceníme. Těšíme se s Vámi se všemi na další setkávání
v novém roce 2012.
Za kolektiv obyvatel i zaměstnanců DD:
Věra Kašíková, ředitelka

Tříkrálová sbírka 2012
Opět
připravujeme
vše
potřebné, aby skupinky dětských
koledníků převlečené za tři krále s
doprovodem dospělé osoby mohly
koledovat v našich domácnostech i
na ulicích.
Sbírka na policku
proběhne ve dnech 4.-8. ledna 2012
do zapečetěných pokladniček, které budou viditelně
označeny, dospělý doprovod koledníků bude vybaven
průkazem a informačními materiály. Veškeré vybírané
prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny
proti zneužití.
Peníze budou použity na dobročinné
aktivity Sdružení Česká katolická charita, na
pomoc rodinám v nouzi a podporu soc. aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na
národní a zahraniční humanitární pomoc.
Mgr. Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Krásný a pohodový adventní čas, milí čtenáři Polického
měsíčníku. Vánoce se kvapem blíží. U nás v domově jsme
zahájili adventní čas jako již tradičně vánoční výstavou.
Dlouho se naši obyvatelé pod vedením šikovných rukou na ni
připravovali a myslíme si, že se nám naše úsilí vyplatilo.
Výstava se vydařila a všem se snad líbila a potěšila.
Hned následující den jsme se jeli pro změnu my podívat
na vánoční výstavu k našim známým do hronovské Justýnky.
I u nich byla vánoční výstava velice pěkná a zajímavá.
S vánočními výstavami se doslova roztrhl pytel, je před
Vánocemi, takže se není co divit. Výstavy nás ještě čekají u
kolegů v České Skalici a v Teplicích nad Metují.
Také k nám do domova zavítal Mikuláš s andělem a
čerty. K dobré a veselé náladě nám zahráli p. Mazač s p.
Trnovským, kterým za jejich ochotu děkujeme. Všichni se
už také těšíme „na Ježíška“ a na společnou oslavu Štědrého
dne. Pečlivě s p. Čapkem nacvičujeme vánoční koledy,
abychom si je mohli společně zazpívat. Na začátku prosince
k nám přišla i pí Hambálková se svojí fenkou Dorotkou, na
kterou jsme se také všichni těšili. Setkání s němou tváří je
pro nás vzácné a milé.
Do Vánoc také ještě přijedou naše známé obchodnice
s textilem. U nich si můžeme na poslední chvíli dokoupit
nějaké dárky pod stromeček.
V úterý 6. 12. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie
konal charitativní adventní koncert. Část jeho výtěžku
obdrží i náš domov a prostředky budou využity k nákupu
potřebných věcí pro pracovní terapii našich obyvatel. Jejich
jménem i jménem personálu děkuji Vám všem, kteří jste se
tohoto krásného koncertu zúčastnili a přispěli pro dobrou
věc. Poděkování patří organizátorům, především Davidu
Novotnému a sponzorům, zvlášť městu Police nad Metují,
bez jejichž pomoci by tento koncert nemohl být
uskutečněn.
Zároveň chceme Vám všem popřát šťastné a veselé
Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Našim příznivcům, sponzorům a přátelům děkujeme za
projevenou podporu a náklonnost, které si opravdu vážíme

V neděli 6. listopadu 2011 pořádala Společnost pro
rozvoj Pěkova a Honů výlet do polského města Kudowa
Zdrój. Šestnáct obyvatel Honů a jeden Pěkovák navštívili
muzeum hraček – dětem udělal asi největší radost
elektrický vláček a model kolotoče. A pak už následovala
návštěva vodního světa – koupání a tobogán. Vstupné a
doprava bylo hrazeno z grantu města Police nad Metují ve
výši 1.000,- Kč.
12.11.2011 se sešlo 13 žen a 2 děti na vánočním
aranžování s Ines Šťovíčkovou. Protože se nejedná o první
aranžování, vázání věnců, kytic a výrobu svícnu si přítomné
spíše už jen připomněly. Nová byla ukázka závěsů na dveře
z ramínek a sněhulák ze sena. Atmosféru podbarvily zimní
písničky a na závěr se ženy za šikovnost odměnily
předadventním svařáčkem.

Advent jsme přivítali v neděli 27. listopadu společným
rozsvícením stromku u místní kaple. Následovalo posezení
s občerstvením v bývalé škole a shlédnutí videa
z červnových oslav 755 let Pěkova. DVD (kameramani: Josef
Knittel, Karel Knittel a Miroslav Trudič, střih: Miroslav
Trudič) bylo možno na místě zakoupit (akce Společnosti pro
rozvoj Pěkova a osadního výboru).
Ve dnech 19.11.2011 až
26.11.2011
pořádala
pěkovská knihovna výstavu
svatebních
fotografií
„Procházka
svatbami
několika generací“. Nápad –
uspořádat takovou akci, se
zrodil po přečtení statistik
uzavřených sňatků – v dnešní
době spousta dvojic volí
cestu společného soužití bez
formálního potvrzení státem
nebo církví. Ale i tak si
myslím, že svatba si stále
drží vysokou prestiž mezi
ostatními
společenskými
událostmi a hlavně pro
nevěsty je to událost hodně
důležitá. Chtěli jsme tento
slavnostní den trochu přiblížit a zavzpomínat. A opravdu se
vzpomínalo a některé příběhy a zážitky byly hodně veselé.
Sešlo se na 250 fotografií – a to od současných Pěkováků,
rodáků, kteří nyní žijí jinde a dalších lidí, kteří mají
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k Pěkovu nějaký vztah. Výstavu jsme zahájili malou
vernisáží v sobotu 19. listopadu. Za finanční prostředky na
občerstvení děkujeme polické knihovně, za pomoc při
výzdobě místnosti Aleně Jenkové a za pořízení fotografií
z vernisáže Štěpánu Horákovi. Ale hlavně všem, kteří
fotografie ze svých soukromých archivů zapůjčili, protože
bez nich by tato akce vzniknout nemohla. Za vybrané
peníze ze vstupného zajistí pěkovská knihovna zarámování
starých fotografií po budově bývalé školy.
Výroční
valná
hromada SDH Pěkov se
2.
prosince
konala
v Restauraci U Generála
Laudona.
V sobotu 3.12.2011
se pěkovští loutkáři
představili
pohádkou
„Čertův hrad“. Některé
děti měly už předem
obavy z čerta (že by je
trápilo
špatné
svědomí?), ale pohádku
přečkaly
ve
zdraví
všechny,
nikdo
ani
neplakal, ani neodešel
před koncem. Čert se
tentokrát
opravdu
Diváků
se
mírnil.
dostavilo poměrně dost,
i přespolních. Na další
pěknou pohádku se můžeme těšit už v lednu.

Plejády v malém dalekohledu:

Plejády najdeme v polovině prosince ve 22 hodin cca
70° nad jižním obzorem. Hvězdy patřící k Plejádám jsou
velmi blízko u sebe (3°) a při prvním zahlédnutí můžeme
mít dojem, že vidíme mlhavý obláček. Volným okem bez
dalekohledu rozeznáme v Plejádách minimálně 6 – 7 hvězd.
Název Plejády je původem řecký. Čeština má pro
Plejády hezký název Kuřátka. Nejstarší zmínku o Plejádách
najdeme v Bibli, Starém zákonu.
Světlo z Plejád, které při pozorování dopadá na sítnici
našeho oka, putovalo k nám Vesmírem 380 roků…

Orion s mlhovinou M42

Lenka Soumarová, Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
a osadní výbor pozvaly ve středu 7. prosince ženy a dívky na
předvánoční dílničku ve spolupráci s firmou Rautis – výroba
perličkových ozdob. Paní Soumarová předvedla navlékání
hvězdiček a andílků ze skleněných perliček staré české
výroby z Poniklé a všechny přítomné vyráběly ozdoby na
vánoční stromeček i stůl. Velmi vkusná dekorace.

Šárka Pokorná

Astronomický klub
Police nad Metují
DSO volným okem
Na zimní hvězdné obloze můžeme za jasného počasí i
bez dalekohledu pozorovat dva objekty, které označujeme
zkratkou DSO (Deep Sky Object). Prvním a nejsnáze
pozorovatelným objektem je otevřená hvězdokupa Plejády,
která se nachází v souhvězdí Býka a v Messierově katalogu
má označení M45.
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Druhým DSO, který spatříme na zimní obloze bez
dalekohledu je Velká mlhovina v Orionu. V Messierově
katalogu má označení M42.
Jak sám název napovídá, jedná se o oblak
mezihvězdného plynu a prachu. V polovině prosince
najdeme M42 o půlnoci cca 40° nad jižním obzorem.
Mlhovinu uvidíme pouze za dokonale jasného počasí a
nejlépe mimo město, kde neruší veřejné osvětlení.
Mlhovina se nachází pod Orionovým pásem v místě meče.
V mlhovině M42 vznikají nové hvězdy. Jejich světlo k
nám putuje Vesmírem 1500 roků…
Orbitální stanice ISS není začátkem prosince
pozorovatelná. Na stránkách www.heavens-above.com si
můžeme po zadání zeměpisných souřadnic místa pozorování
vyhledat předpovědi přeletů nejen pro ISS, ale též pro
ostatní zajímavé satelity. Uveďme například Ruskou sondu
Phobos Grunt, kterou se nepodařilo navést na dráhu k Marsu
nebo Čínský modul orbitální stanice Tiangong 1. Jasnost
těchto těles je v porovnání s ISS podstatně nižší.
AK POLICE přeje všem krásné a spokojené vánoce
prožité společně se svými blízkými. V novém roce 2012
hlavně pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů. Všem
příznivcům astronomie přejeme mnoho krásných zážitků
pod zářící hvězdnou oblohou!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Kozoroha dne 22. prosince v
6 hodin 29 minut SEČ. Nastává zimní slunovrat,
začíná astronomická zima.
V prosinci se den ještě o 20 minut zkrátí,ale do
konce měsíce již o 4 minuty prodlouží.
MĚSÍC
2. v první čtvrti, 10. v úplňku, 18. v poslední
čtvrti, 24. v novu,
(10. prosince nastává úplné zatmění Měsíce,
které končí při východu Měsíce nad naším
obzorem – cca 16hod. 20 min.),
MERKUR od 14. do konce prosince ráno nízko nad
východním obzorem,
VENUŠE večer nízko nad jihozápadním obzorem na
rozhraní souhvězdí Střelce a Kozoroha,
MARS
ve druhé polovině nocí v souhvězdí Lva,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Berana, 4. prosince
vstupuje do souhvězdí Ryb,
SATURN ráno nad východním obzorem v souhvězdí Panny,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Umělecká díla na známkách
Námět
známky:
August
Bedřich
Piepenhagen (2. srpen
1791,
Soldin
u
Frankfurtu nad Odrou 27. září 1868, Praha),
byl
německý
malířkrajinář samouk, žijící a
tvořící
v
Praze.
Pocházel ze skromných
poměrů, vyučil se u
svého otce knoflíkářem a prýmkařem. Při tovaryšském
vandrování po Evropě se dostal do Švýcarska. Zdejší
krajinné scenérie na něho zapůsobily mocným dojmem a
přivedly jej k autodidaktickým malířským pokusům. Krátce
pobýval v Curychu u krajináře Johanna Heinricha Wuesta. V
roce 1811 ho vandrování zavedlo do Prahy, kde již zůstal
natrvalo - pracoval zde na Starém Městě jako tovaryš
prýmkaře a knoflíkáře Jana Rissbittera a po jeho smrti se
oženil s jeho vdovou, s níž přejal i knoflíkářskou dílnu v
domě U železných vrat. S pražským prostředím záhy srostl a
začal zde také ve větším měřítku s malováním a brzy se stal
i uznávaným malířem. Měl čtyři dcery, dvě z nich Charlotta a Luisa - zdědily jeho malířský talent a byly
rovněž malířkami-krajinářkami, pokračovatelkami jeho
stylu. Jeho krajinářské dílo i dílo jeho dcer vznikalo v době
romantismu. Význam spočívá především v malířsky
atraktivní, výjimečně početné a bohaté tvorbě otcově,
dcery pak již jen pokračovaly v otcově odkazu.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách modré,
okrové, fialové, hnědé a černé
Námět známky: Joža Uprka
(26. říjen 1861, Kněždub - 12.
leden 1940, Hroznová Lhota)
byl český malíř a grafik,
představitel
romantického
historismu
a
secesního
dekorativismu. Jeho dílo je
národopisným
dokumentem
folklóru jižní Moravy. Pocházel
ze selské rodiny z vesnice
Kněždub. Byl synem rolníka a
malíře samouka Jana Uprky a
jeho druhé ženy Evy rozené

Machálkové, jeho mladší bratr František se proslavil jako
sochař. Malířství studoval od roku 1881 na pražské akademii
u Františka Čermáka a od roku 1884 na mnichovské
akademii. V Mnichově spoluzaložil spolek "Škréta", jehož
dalšími členy byli Alfons Mucha, Antonín Slavíček, Pavel
Socháň a Luděk Marold. Po tříletém pobytu v Mnichově se
nejdříve vrátil do Prahy a v roce 1888 přesídlil zpátky do
rodného kraje, který ho inspiroval náměty a kde také
vznikla stěžejní část jeho díla. Témata čerpal z
každodenního života prostého lidu, práce, obyčejů a
slavností, zachycoval podobu lidových krojů i krajinu
Moravského Slovácka.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách okrové,
růžové, zelenomodré, švestkově modré a černé
Stanislav Plachta

Vánoce, Vánoce přicházejí
Vánoce jsou časem klidu a pohody, ovšem pro
obchodníky a zejména prodejce hraček je to období hodně
hektické. Měla jsem v úmyslu zeptat se spolupracovníků,
jak vnímají předvánoční shon a myslím, že bych od všech
získala stejnou odpověď – neruš, nemám čas. A tak je
nechávám v klidu pracovat a jdu se podívat do Muzea. Na
pokladně mě vítá stále usměvavá paní pokladní, a protože
je muzeum v tomto období přece jenom o něco prázdnější
než v letních měsících (to si svůj shon už odbylo), pomáhá
paní pokladní montovat staváčky. Vláčky se zapnou jen
když proběhne dítko, a tak se zdá, že se muzeum chystá
k zimnímu spánku. Je to však jen zdání, my neleníme a
s Merkurem vyrážíme na nespočet výstav,
veletrhů a
v uplynulém měsíci i na předvánoční prodeje. Letošní
kolotoč začal výstavou „Svět dětí“ a „Hrajeme si i hlavou“
v Hradci Králové. Z Hradce Králové do Hronova jsme se
projeli historickým parním vlakem, jízda rozhodně potěšila
nejen početný zástup paromilů. Na Zámku v Loučni jsme se
zase
vraceli
do
socialismu, zasportovali
jsme si s maminkami na
„Mamina
Cupu“.
Na
„Noci Vědců“ v Plzni
jsme poprvé vystavovali
e-shop, což je skladové
hospodářství
tříděné
podle ean kódů, ve
spolupráci
s firmou
Microsoft, s.r.o. a Hobby
robot. Na Ostravském výstavišti mezi nejmodernějšími
hračkami jsme působili trochu retro, ale ani zde jsme se
nenechali zahanbit. Vedle klasických stavebnic se skoro
90.letou historií jsme představovali výdobytky moderní
doby – robotickou ruku, slídila a robotického pavouka a i
díky tomu jsme si našli mnoho příznivců také z řad
nejmenších. Jedna z velmi povedených expozic je výstava
„Já Merkur“, nacházející se v Městském muzeu hl. města
Prahy. Dne 22. listopadu 2011 proběhlo velkolepé zahájení
s elektro tanečníky, novináři, fotografy a mnoha
zajímavými lidmi. Na této výstavě máte možnost shlédnout
to nejnovější z produkce Merkuru a modely ze světových
soutěží. Navíc můžete vidět modely, na kterých společně
pracujeme s firmou Microsoft, s.r.o. a mnoho dalších
aplikací z různých modelářských dílen, a to vše až do
26. února 2012. Ovšem letošní rok nebyl jenom ve znamení
domácích výstav. Také zahraničí jeví nemalý zájem
o tradiční českou hračku, nejenom o kovové perforované
díly stavebnice Merkur, ale také o kovové vláčky. Důkazem
toho je návštěva pana Tatsuro Yamazaki, pan Yamazaki je
technik a programátor firmy Studio FROHLA a mimo jiné
velmi významný zvukový mistr symfonického orchestru
z Japonska, působící v Nagoyi. A právě v Nagoyi by chtěl
vytvořit modelářské dílny, ve kterých by mimo jiné byla
část věnována stavebnici Merkur, vláčkům a robotice.
S panem Yamazaki jsme strávili velmi příjemné a uvolněné
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odpoledne, zásluhu na tom měl i pan překladatel, který se
snad jako jediný Čech zabývá pěstováním zeleného čaje
v Japonsku a pana Yamazaki do české republiky vozí už
řádku let. No co se ještě hodně těším, bude soutěž „Jízda
se sluncem a větrem o závod“. Soutěž pořádá FEKT VUT,
což je fakulta elektrotechnologie v Brně a probíhá v rámci
NarurTech 16. prosince 2011 na dnech otevřených dveří.
Soutěží se o nejdelší ujetou dráhu solárně-větrného
vozítka. Tým studentů zastupující jednotlivé střední školy
bude muset sestrojit z dostupných dílů funkční vozítko
napájené pouze sluneční energií a s možností využití síly
větru k jeho pohonu. Je neuvěřitelné, kam jsme se
s Merkurem až dostali. Pokud
bych měla na závěr zhodnotit
letošní rok, musela bych
konstatovat, že byl velice
náročný, o to více zdařilý. Za
celou firmu Merkurtoys s.r.o. a
Muzeum Merkur Vám přeji
příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a šťastný
nový rok. Na konec ještě pár
tipů a rad, čím by jste mohli
udělat radost dětem pod
stromečkem a tip na dlouhé
zimní večery. Své nápady
posílejte na
pavlina.pizova@merkurtoys.cz
Tipy na vánoční dárky:
• Pro nejmenší děti a začínající konstruktéry je vhodná
stavebnice Merkur 3, M014, M019, obsahující větší díly
a díly z plastu. Ze kterých si děti mohou postavit 10 30 modelů podle návodu.
• Zkušenější konstruktéři si už hravě poradí s Merkurem 4
i Merkurem 5 a stavebnicemi M010 až M019.
• Starším školákům uděláte jistě radost např. sadou
Helikopter, Fire, Army nebo Farmer setem.
• A pro technicky zaměřené žáky jsou tu připraveny
robotické stavebnice: Slídil Alfa - stavebnice robota pro
získávání
základních
vědomostí
ke
konstrukci
robotických modelů, Robotický Pavouk řízený vysílačkou
- tento šestinohý robot tzv. HexaPod se pohybuje
pomocí jednoduché a velmi spolehlivé konstrukci nohou
a Robotická ruka – stavebnice, která umožní uživatelům
sestrojit pomocí speciálních a klasických součástek
reálně pracující manipulátor připomínající skutečnou
ruku. Pomocí 6 ks servomotorů a uchopovacího modulu
lze provádět prakticky veškeré pohyby a přemísťovat
předmět z jednoho místa do místa druhého v jakékoliv
poloze.
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MERKURÁČEK
Chybí nám maskot firmy Merkur.
Pomozte nám vytvořit Merkuráčka.
Vítěz povedeného maskota obdrží stavebnici Merkur.
Posílejte mailem na adresu:
pavlina.pizova@merkurtoys.cz
Mgr. Pavlína Pížová, řeitelka Muzea Merkur

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
2011/2012
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let, které se již naučily chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování - program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 777 903 029 pí Hlávková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
dítě. Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Doplňkový program v mateřském centru

Sobota 17. prosince v 15 hodin – Andělské svícení
Ani v letošním roce nebude chybět tradiční rodinná akce
MaMiNy. Děti si vyrobí malý svícen, projdou spirálou světla,
kde jim anděl zapálí světélko, které je bude provázet
dalším rokem. Nebudou chybět dílničky, koledy, cukroví,
pohádka a dárečky pro každého malého andílka. Přijďte si
odpočinout od vánočního shonu u kávy a cukroví. Toto
odpoledne si jako poděkování za celoroční podporu
připravila Rada MC. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.
Zároveň bych ráda poděkovala za práci dobrovolníků nadšenců, kteří zajišťují chod mateřského centra bez
nároku na finanční ohodnocení, které jsme v letošním roce
nemohli zajistit.
Především děkuji lektorkám dopoledních programů :
v 1.pol. roku Simoně Pohlové a Petře Gajdošové a
v 2.pol.roku Petře a Renatě Klímové, za celoroční úterní
Miminkování Martině Noskové. Bez jejich nezištné práce by
programy MC nebyly tak bohaté a nápadité.
Další poděkování patří maminkám a jejich rodinám,
které se spolupodílejí na chodu mateřského centra,
členkám, návštěvnicím, pomocníkům a „dobrovolníkům bez
papíru“, sponzorům, zástupcům města Police nad Metují,
Královéhradeckého kraje a Sítě MC ČR.
A také Radě mateřského centra – Martině Noskové,
Simoně Pohlové, Ivaně Středové, Petře Gajdošové a také
tam je ještě má maličkost ☺
Také naše nabídka kroužků a kurzů a jejich lektoři
zaslouží veliké poděkování:
Kroužek Tanečky pro nejmenší – Lada Černohorská v
1. pol, nyní se kroužku zkušeně ujala Martina Macounová.
Kroužek Keramika - Simona Pohlová.
Dramatický kroužek – Martina Golová a Ivanka
Richterová.
Kurz anglického jazyka – Mgr. Lenka Krpálková
Kurz německého jazyka – Mgr. Kateřina Liskovská

Cvičení na míčích pro těhotné – Mgr. Karolina Havlíčková
Tvoření dospělých – převážně Martina Nosková a
Kateřina Hlávková
Lekce canisterapie – Milada Macháčková z o.s. U
Rozcestí.
Také bych ráda za celý realizační tým MC popřála všem
krásné Vánoce, bohatého ježíška a klidné, spokojené svátky
v rodinném kruhu. A samozřejmě šťastný a veselý nový rok
2012.
V MC MaMiNa končíme provoz Andělským svícením,
v sobotu 17.prosince a těšíme se na vás opět od středy
4. ledna.
Děkujeme vám za celoroční podporu a těšíme se na další
krásnou spolupráci s vámi i vašimi dětmi. Do nového roku si
přejeme, aby vaše přízeň mateřskému centru neutuchala a
byla stále tak vysoká.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková

Obec Bukovice
vyhlašuje
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE/KY:
Základní škola a Mateřská škola Bukovice, okres Náchod
Předpoklady pro výkon funkce:
- vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů,
- znalost problematiky řízení ve školství a školských
předpisů,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie o dosaženém vzdělání,
- čestné prohlášení o průběhu všech předchozích
zaměstnání včetně časového vymezení,
- strukturovaný životopis,
- koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
- výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř.
doklad o jeho vyžádání,
- četné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., v platném znění,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
funkce ředitele typu školy, na níž se konkurz vyhlašuje.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2012
Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. ledna 2012 (včetně)
na adresu:
Obec Bukovice
Kontakt: tel: 491541134
Bukovice 78
e-mail: obec.bukovice@iol.cz
547 01 Náchod
www.obecbukovice.cz
Obálku označte „Konkurs – ZŠ a MŠ Bukovice“ – neotvírat
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky
s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a
vlastnoručním podpisem.

Více být, než mít
Rok 2011 se kvapem blíží ke konci. Přihodilo se v něm
tolik událostí a to nejen radostných, ale též vážných, jako
tolikrát skloňovaná krize nekrize, její důsledky a vůbec jak
z toho ven. To vše stojí za zamyšlení, ale nechávat to
k vyřešení koňovi, ač má větší hlavu, by bylo

nezodpovědné. Prospěšné by bylo, abychom se nadchli více
pro prostou člověčinu bez postranních úmyslů a snah, za
každou cenu se prosazovat a myslet na svůj prospěch.
Prostě víc“ bejt než hamounit!“ Jenže jak to naučit ty
„hlavouny“, kteří stojí nad námi a všelijak se ze všeho
vykrucují.
Před nedávnem nám přišel mail od jedné vážené
Poličačky, a tak jsme si ho zapamatovaly a pořád o něm
“přemejšlíme“. Dovolujeme si jej uveřejnit
pro jeho
moudrost. Ty výroky údajně pochází od dalajlámy, no
posuďte, jsou výstižné:
Na otázku, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje,
odpověděl: Lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali
peníze a potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví,
potom se tak znepokojují budoucností, že si neužívají
přítomnost, a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti.
A žijí tak, jako by neměli zemřít a potom zemřou bez toho,
aby před tím žili. No není to výstižné?
Žijme tedy přítomností podle božích přikázání (dá to
někdy fušku, že?), buďme laskaví a mějme na paměti, že
jsme tvorové rozliční, a proto odpouštějme a buďme
k sobě tolerantní.
Pěkné prožití Vánoc v pohodě a radosti a v novém roce
2012 zdraví a boží požehnání
přejí všem
sestry B. a J. Seidelovy

Concert Bohemia na Žofíně a
Poličtí opět přitom

Koncert vítězů 20. ročníku národní rozhlasové soutěže
mladých souborů a orchestrů se konal 12. listopadu 2011 od
19.00 hodin ve Velkém sále paláce Žofín v Praze. Uváděl
Lukáš Hurník, ředitel Českého rozhlasu 3 – Vltava. Koncert
se vysílal přímým přenosem a Česká televize pořizovala
jeho záznam.
Co tomu předcházelo? V anonymní soutěži hlavní porota
ve složení: prof. Ilja Hurník, Karel Vágner, Jan Kučera, Jan
Spálený a Václav Kozel vybrala deset účastníků souborů pro
koncert vítězů, mezi nimi pak opět Archi piccoli s dir.
Michaelou Michalovou a Velký dechový orchestr s dir.
Luborem Bořkem, oba z polické Základní umělecké školy.
Proti předchozím žofínským koncertům účinkující byli
tentokrát situováni na straně podia a v balkónové „mušli“,
posluchači zcela zaplnili východní část Velkého sálu.
Jaký byl program?
Koncert zahájil právě z horní „mušle“ Žesťový soubor
Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž s dir.
Milanem Tesařem intrádou italského skladatele a varhaníka,
Giovanni Gabrielliho, představitele Benátské školy na
přechodu od renesance k baroku ze 16. století: Canzon
duodecimi toni 1. Andante.
Potom Spojené orchestry Archi piccoli a Sarabanda
s dir. Michaelou Michalovou za spoluúčinkování Martina
Šedy (vedoucího Sarabandy) zahráli Braniborský koncert č.
4 BWV 1049 2. Andante 3. Presto od Johanna Sebastiana
Bacha, arr. Michel Rondelu. L. Hurník zapomněl
připomenout, že se tentokrát zdatné smyčce z Police spojili
s výborným flétnovým souborem ZUŠ z Rychnova nad
Kněžnou. Hráli báječně, poslouchalo se moc dobře.
Následoval Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín
s dir. Davidem Herzánem s dvěma skladbami: Sinfonia da
Camera 1. Allegro moderato oízený d holešovského rodáka
z 18. stol., Františka Xavera Richtera, a Simple Symphony
4. Veselé finále Benjamina Brittena, anglického skladatele
20. stol. Byť byl mezi oběma díly dvousetletý rozdíl patrný,
na poslechu mi to nevadilo.
Poprvé vystoupil na Concerto Velký dechový orchestr
ZUŠ Police nad Metují, řízený noblesně, nicméně
suverénně, ředitelem školy, Luborem Bořkem. Zahráli
Rhytmata Erika Moralese (*1966), rodáka z New York City,
dnes muzikanta v New Orleans, skládajícího zejména pro
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dechové nástroje. Stvoření světa v sedmi obrazech ve
výběru: 1. den (země a nebe), 2. den (klenba uprostřed
vod), 5. den (stvoření ryb a ptactva), vybráno jako druhé,
je skladbou šéfa Ústřední hudby Armády České republiky,
Jana Šípa. Ani stopa po nějaké ryčné vojenské kutálce, ale
dle mne - náročné dílo s pestrou dynamikou. Obojí zahráli
skvěle, silný potlesk; jen se ptám, kde se na Policku bere
tolik zdatných mladých hudebníků pro tak „velkej posaz“,
řečeno po muzikantsku.
Soubor v černém, s černými buřinkami a bílými motýlky
– Blafl Buřiňos – dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí s dir.
Pavlem Plašilem se presentoval v typickém stylu jednak ve
skladbě „vévody“ Duke Ellingtona, z nejvýznamnějších
džezmenů 20. století v aranžmá dixielandového muzikanta,
Zepa Meissnera: It Don´t Mean a Thing, dále dílkem Zepa
Meissnera a džezového vydavatele Irvinga Millse: Dixie
Down Beat. Své vystoupení zakončil typickým svižným
Tiger
Rag
někdejšího
slavného
neworlean-ského
trumpetisty Nicka LaRoccy. Hudba mého mládí, kterou
jsem měl rád.
Než Lukáš Hurník uvedl další muzikanty, ptal se ředitele
liberecké ZUŠ, Tomáše Kolafy, člena mezinárodní unie
hudebních škol, jak si ve světě naše „ZUŠKY“
stojí?Odpovědí bylo – „Všichni nám závidí!“ A právě
Žákovský Big Band ZUŠ Liberec, řízený Rudolfem Mikulkou,
nám zahrál Speak No Evil významného amerického
saxofonisty Wayne Shortera v aranžmá ředitele Džezového
studia pittsburgské university, Mike Tamaro a pokračoval
písní God Bless the Child, kterou pro jednu z nejslavnějších
džezových zpěvaček, Billie Holiday, známé též pod
pseudonymem Lady Day, složil Artur Herzog jr. a
v aranžmá
učitele
hudby
na
newtownské
koleji
v Pennsylvanii, Jerryho Nowaka, jinak významného
aranžéra a skladatele písní posledních let, zazpívala členka
souboru za doprovodu orchestru. Celkem paráda, snad se
mi zdálo, že hráli trochu víc nahlas.
Po přestávce již známý soubor dechových nástrojů
Collegium instrumentalis z hudebních tříd gymnázia Jana
Nerudy, Praha, řízené Pavlem Tylšarem, zahrálo Charlese
Gounoda Malou symfonii pro devět nástrojů 3. Scherzo a
ze sedmi tanců na motivy baletu Les malheurs de Sophie
(Sofiiny trampoty) Hra s panenku – Pohřeb panenky Představování přátel – Pavlovy variace rovněž
francouzského (neklasicistního) skladatele a pianisty Jeana
Françaixe.
Žesťový soubor Konzervatoře P. J. Vejvanovského
Kroměříž pod vedením Milana Tesaře uvedl opět
z balkónové „mušle“ Rudolfínskou sonátu pro žesťový
nonet 1. Allegro festivo, 2. Adagio poetico con fantasia,
3. Allegro vivo přítomného mladého skladatele, Jiřího
Pohnána. Přiznám, že tato současná hudba mne za srdce
moc nevzala.
Soubor příčných fléten a bicích nástrojů Konzervatoře
České Budějovice, řízený Petrem Riesem a Miroslavem
Balounem presentoval rozhodně zajímavá dílka, jednak
slavného francouzského flétnisty a skladatele 20. stol.,
Louise Moysea: Bells a Dances, dále Stompin´ at the
Savoy legendárního „krále swingařů“, klarinetisty Benny
Goodmana a Passage alt-saxofonisty, Jima Snidero (v
programech zřejmě nesprávně Sindero). Méně tradiční
soubor, pozoruhodný.
V závěru večera vystoupil absolutní vítěz soutěže,
Filharmonie mladých Praha, původem ze ZUŠ Na Popelce,
Praha 5, řízený Ladislavem Cíglerem. Zahráli od Michaila
Ivanoviče Glinky předehru k opeře Ruslan a Ludmila a
suitu z filmové hudby Piráti z Karibiku od Klause Badelta
v aranžmá Teda Rickettse skutečně ve strhujícím podání.
Soubory se s posluchači již tradičně rozloučily jako
Spojené orchestry Concerto Bohemia 2011 s dir.
Františkem Pospíšilem Studentskou hymnou – Gaudeamus
igitur, arr. Otomar Kvěch. Za bouřlivého potlesku se muselo
opakovat.
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Ve srovnání s předchozími žofínskými koncerty se
tentokrát více prosadily dechové soubory, „plechy“,
nicméně večer byl opět pro nás velkým kulturním zážitkem,
na němž se výrazně podílela hudební mládež se svými
učiteli z Policka. Nenechte si ujít záznam koncertu na ČT2!
Boža Strauch

Žijí mezi námi…
JIŘÍ
„HEŘMAN“
ŠKOP –
horolezec,
divadelník,
etc.

Rozhovor
byl
původně plánován na
minulý měsíc, hlavně
s ohledem
na
probíhající
Polické
divadelní hry. Ale
mezi listopadové číslo
Polického měsíčníku a
náš rozhovor se vloudil jakýsi šum na síti. Možná
internetový šotek – stejně bájná bytost, jakou jsou
lichožrouti, kteří z praček kradou vždy jen jednu ponožku
z páru.
Nakonec jsme text rozšířili vzhledem ke končícímu roku
2011 a i my dva si dovolíme popřát čtenářům PM hodně
spokojenosti, pohody a klidu do roku následujícího.
M.V. a P.F.
Byl jsi několik let předsedou Horolezeckého klubu Ostaš,
místopředsedou Sokola v Polici, momentálně zastáváš
významnou funkci ve městě a jsi místopředsedou místní
ODS. Máš rád papírování z toho všeho pramenící?
Papírování nemá rád patrně nikdo, takže v tomto ohledu
nejsem výjimkou. Ale na druhé straně se ho nebojím, neboť
chápu papírování jako nutné zlo doby, kdy není možné
vystačit s ústními dohodami, respektive kdy určití lidé mluví
každý den jinak, a kdy je papírový projev jejich vůle
bohužel nutností.
Dohodli jsme se, že nebudeme mluvit o politice. Tak
začneme lezením. Vzpomeneš si na svůj první výstup ve
skalách?
Jasně, že si vzpomenu. Pavle, sám jsi lezl, takže věřím,
že si rovněž pamatuješ na svoje „poprvé“☺ První výstup
jsem podnikl s Ivanem Kláskem na Ostaši v roce 1993,
během jednoho květnového odpoledne mě vytáhl na
Večerní, pak jsme lezli Hranu na Žebračku, Spáru na
Svatodušní, a zakončili jsme Jiřinčinou na Borovou (z té
jsem měl vůbec radost, protože to už byla přeci jen
šestka!). Další týden mne Ivan vzal na vážnější výstupy a
lezli jsme opět na Ostaši Hranu na Hranáče, Sněhurčinu
šněrovačku na Trpaličí, Spáru na Kulisu u Výří brány a pak
Spirálovou na Výří bránu. Pak jsme byli na pár dní s Jardou
„Dýsem“ Hůlkou na Dráteníku a na Čtyřech palicích, kde
jsem ještě trochu sbíral lezecký rozum. To bylo všechno na
tom „lepším“ konci lana. Po návratu z Moravy jsem pod
dohledem Dýse vyvedl údolní cestu na Žebráka, což je také
šestka. Cestu jsem tehdy dolezl do jeskyně nad druhý kruh,
a pak jsem pustil dopředu bratránka (Martina Pejskara), aby
si taky užil poprvé na prvním. Pak už to šlo ráz na ráz a
s bratránkem jsme lezli často, poznali jsme Miloše Ulvra,
Petra Kulta, Martina Jenku a Tomáše Krásnýho a řadu
dalších, přičemž se začala formovat „naše“ parta, ale to je
na delší vyprávění…

Vzhledem ke Tvé veřejné angažovanosti, máš vůbec čas
ještě jít do skal?
Abych pravdu řekl, málo. Navíc, lezení – byť se to tak na
první pohled nemusí jevit – není jen styl života, ale také
sport. A pokud chce být člověk trochu ve formě, a pokud se
nechce zabít, tak holt musí pravidelně lézt… a slovem
pravidelně myslím minimálně dva víkendy v měsíci trávit ve
skalách. A to se mi právě už řadu let nedaří. Pravidelně na
jaře proběhne „jarní křeč“, kdy se člověk snaží něco vylézt,
ale pak to jde od deseti k pěti… poslední lezecký víkend
jsem měl letos v červnu při závodu O Krále Ostaše. No, a
krom Ostaše a Křížového vrchu jsem jinde lézt nebyl. Ale až
dokončím studia, tak věřím, že trochu času pro lezení
najdu☺
A co třeba Alpy. Nebo nějaké jiné „vyšší kopce“. Dal by
sis říct?
Alpy jsou určitě výzvou. Ono, vzato do důsledku by mi
„stačily“ i Tatry. Nicméně již několik let odolávám lákavým
nabídkám na skialpový výlet do Tatier, které mi pravidelně
předkládá vedoucí klubové skialpinistické sekce Peťo
Ľupták. Ale popravdě řečeno, myslím, že stran bílejch
strání mi tak trochu ujel vlak. Pokud dneska slyším o
Alpách, tak si spíš než lezení představuju free ride v
prašanu na lyžích nebo na prkně…
Stál jsi u „znovuzrození“ polického divadelního spolku
„Kolár“. Jak se to stalo?
Jako u řady věcí, které se přihodí nebo stanou, stála i u
téhle věci náhoda. Přišel za mnou tenkrát, tuším, Filip
Kovařík, zda bych nechtěl hrát v Revizorovi nějakou malou
roli. Měl to být Dobšínský nebo Bobšínský… už si to přesně
nevybavím. Nicméně na první čtené rozhodl pan režisér
Souček, že by byla role pro mne příliš těžkou, a přeobsadil
do ní Petra Scholze. Na mě zůstala nakonec dvojrole kupce
Abdulina a opilého policisty (safra, koukám, že jsem jel
v převlecích už od prvních divadelních krůčků). Výkon to byl
samozřejmě strašný… ale Jarda Souček asi nemohl sehnat
nikoho jinýho, tak mě nechal hrát, za což mu děkuju!
Ivanka Richterová říkala, že její vysněnou rolí je role
Lízy ve hře Obchodník s deštěm. Máš Ty nějakou svoji
vysněnou roli?
Nemám vysněnou roli. Popravdě tím, že divadlo není
mým jediným koníčkem, tak se moc nezabývám myšlenkami
na to, koho bych chtěl hrát… jsem v rámci souboru takovým
barbarem. Pokud to nebude vadit, zobecním odpověď – rád
bych hrál v nějakém dramatu… tím nechci říct, že rozesmát
diváka je snadné, nebo že to již umíme, ale drama by bylo
pro soubor novou zkušeností. A věřím, že pro mnohé
v souboru i novou motivací… A teď jsem si uvědomil, že
jsem dal slib, za jehož splněním se skrývá určitá vysněná
role. Arabovi (Tomáš Krásný) jsem slíbil, že ve spolupráci
s Ivankou Richterovou uděláme představení Kontrabas od
Patrika Süskinda (jedná se o představení jednoho herce,
který je víc jak hodinu sám na jevišti) Takže vlastně
určitým způsobem „vysněnou“ roli mám.
Napadá Tě nějaký herecký vzor? Někdo, jehož práci „na
prknech znamenajících svět“ obdivuješ?
Nikdy jsem neměl vzory, v jejichž stopách bych chtěl
jít… spíše se mi chování nebo výkony určitých lidí zdály více
sympatické, a já se snažil způsobem sobě vlastním dojít do
téhož cíle. Někdy v duchu věty: Pravým pionýrem slepých
uliček byl Jára Cimrman.
Neláká tě režie?
Neláká. Nejsem tolik sečtělý, abych mohl režírovat.
Nemám tolik času, a ani možností, abych mohl sledovat
vývoj na divadelní scéně, a to i přesto, že velmi kvalitní
divadelní scénu máme v Hradci Králové. A hlavně, nemám
na to buňky – vymyslet, jak to všechno udělat, aby postavy
vypadaly věrohodně, aby vše klaplo a zapadlo, rozhodnout
o tom, co se ze hry vypustí, aniž by divák ztratil nit. Nene,
zkrátka to je parketa našeho „božského Jardy“, a rozhodně
nemám ambice přebírat jeho otěže.

Když byla provedena fasáda Lékárny na náměstí,
veřejně jsi reagoval na většinou negativní názory lidí.
Hodnotit architekturu podle vzoru líbí / nelíbí je dost
zavádějící. Ale: nechal by sis na svůj dům udělat fasádu
v takhle výrazných barvách.
Ano, dobrá otázka… estetika jako filosofická disciplína
(lehce se tu usmívám a přemýšlím, jak se vymáčknout
jednoduše). Popravdě řečeno, a myslím, že to vyznívá i
z otázky, já tehdy hájil svobodu jedince, a jeho právo
nakládat se svým majetkem dle své svobodné úvahy.
Svoboda každého jedince pak končí tam, kde začíná
svoboda jiných, popřípadě, kde se rozhodnutí jednotlivce
dostává do konfliktu s chráněným veřejným zájmem (v
případě lékárny byl tímto zájmem veřejný zájem státu na
ochraně památek). Pokud by byla lékárna domem v mém
vlastnictví, volil bych patrně jinou barvu, a možná bych se
snažil i trochu více propojit výraz fasády se sousedním
dominantnějším Pellyho domem. Na svůj kterýkoliv jiný
dům bych rovněž nepoužil tuto kombinaci, ale možná jednu
z použitých barev v kombinaci s jinou.
Po „stavebce“ v Náchodě a poměrně dlouhé pauze jsi
začal studovat veřejné správní právo. Nelákala Tě
třeba architektura nebo stavební inženýrství
Popravdě řečeno, možná svého času jsem myšlenky
tímhle směrem měl, ale přeci jen na techniku se dělají
přijímačky z matematiky, a trochu i z fyziky, a díky proluce
mezi studiem na stavebce a dálkovým studiem na vysoké
škole jsem musel najít (díky určitým okolnostem v určité
chvíli) kompromis… tedy vysokou školu, na níž se dostanu,
aniž bych musel projít nějakým doučováním matematiky
nebo podobných zběsilostí☺ A díky práci, kterou jsem
dělal, a která mne bavila, jsem pokukoval po studiu na
právech. Nakonec jsem našel univerzitu, kde se dělaly
přijímací zkoušky za pomoci všeobecných znalostních testů
(tzv. SCIO testy), a na druhý pokus tyto přijímačky udělal, a
dodnes svého rozhodnutí nelituju, a spíše naopak jsem rád,
že takové rozhodnutí, sice pod tlakem okolností, padlo.
Trošku jsem se odklonil od stavařiny, ale na druhé straně
při mé současné práci mi získané poznatky ze všech studií
pomáhají, takže i tady padla studia na úrodnou půdu☺
Rozhovor vyjde v prosincovém čísle Polického měsíčníku.
Máš nějaké přání pro čtenáře do nového roku?
Nejen všem čtenářům, ale i všem lidem bych chtěl
popřát pevné zdraví, dostatek nadhledu, který každému
umožní podívat se na problémy dnešní doby se střízlivým
odstupem.
Trpělivost
s formováním
života
(nejen
politického) v naší zemi, neboť ani Řím nepostavili za den,
a mnoho spokojenosti, kterou nemusíme vnímat jen skrze
materiální hodnoty. Příští rok nebude lehký, přesto Všem
přeji, prožijte ho bez vážnější úhony a pokud možno
v kruzích Vašich rodin.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych

Pověsti o Čertově skále
Až půjdete v sobotu 31.12.2011 na SILVESTROVSKEJ
VEJŠLAP s tradičním čertovským mokem k osamělému
skalnímu útvaru Čertova skála nad Suchým Dolem popřejte
si především vzájemně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do nového kalendářního roku 2012. Vychutnejte si odtud
též pěkný rozhled na část Suchého Dolu, na osadu Slavný a
na obzoru na stolové hory Bor a polskou Hejšovinu
(Szczeliniec Wielki).
Pro účastníky této tradičně pěkné akce, organizované
Klubem přátel turistiky v Polici nad Metují a podporované
městem Police nad Metují, připomínám tři pověsti, které se
k tomuto místu vážou:
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Podle první z nich se prý za dávných časů v Šolcovně
děly velké neřesti. Muzika vyhrávala do ranního úsvitu a
kartami se třískalo o stoly někdy kolik dní za sebou. Aby
těmto neřestem byl učiněn konec, byl vyslán čert, aby tuto
skálu shodil na Šolcovnu. To musel vykonat dříve, než
zakokrhá první kohout v obci. Pro velké množství neřestí,
které se v tu dobu na světě děly, pověřil Lucifer čerta ještě
jinou prací. Čert se proto zpozdil a jak potom spěchal,
utíkal, až ztratil kopyto, které leží asi 50 m před skálou.
Náhle se ozvalo kohoutí zakokrhání, čert skálu upustil nad
obcí a je zde dodnes.
Druhá obdobná z pověstí skálu spojuje s ďáblem. Ten
prý ji sebral někde na Ostaši, aby ji z jakési msty hodil na
bývalý Ticháčkův statek. Pro svůj čin si však špatně vybral
denní dobu. Na Ostaši se totiž objevil až pozdě v noci, a
protože se tam vůbec nevyznal, dost dlouho mu trvalo, než
vhodné skalisko našel. To, které se mu nejvíc zamlouvalo,
však bylo hodně velké, a tak ho čert nějakou dobu
vylamoval ze země. Pak zase musel po té práci odpočívat a
nabírat síly před další cestou, a proto vyletěl až před
samým svítáním. Byl právě kousek za Klůčkem, když
v sousedství zakokrhal kohout. Čert ztratil svou moc, ale
ještě se rozpřáhl, aby skála odletěla co nejdál. Dopadla do
míst, kde leží dodnes. Čert se propadl do země, a nikdy už
své dílo nedokončil.
Podle třetí z nich námětem zcela odlišné toto skalisko
v dávných dobách sloužilo náboženským účelům. Stával prý
na něm železný kalich a pod ním kamenný oltář. V dobách
pronásledování se tu konaly pobožnosti tajných evangelíků,
z nichž mnozí se prý v těchto místech loučili s vlastí před
odchodem do exilu. V blízkosti této nápadné skály také prý
zakopávali své poklady, aby je po návratu snadno našli. Ač
se však našlo mnoho takových, kteří v okolí kopali, aby
přišli snadno k bohatství, nikdo žádné peníze nenalezl.
Snad dodnes v zemi čekají na potomky svých pravých
majitelů.
Vybral František Janeček

Zvyky

Vzpomínky lidového kronikáře Josefa Brandejse na
lidové zvyky a obyčeje z doby více než před sto lety,
z doby, kdy ještě Police nebyla oficiálně nad Metují a kdy
se ještě po náměstí procházely husy, jsou velmi půvabné.
Ačkoliv kostýmy těch různých dnešních Mikulášů již pár dnů
zase visí ve skříních a na Velikonoce či Čarodějnice si ještě
pár měsíců počkáme, snad stojí zato přenést se na chvíli do
starých časů a spolu s Josefem Brandejsem se
v předvánočním čase ponořit do poklidného plynutí času ve
staré dobré Polici a připomenout si, jak to tenkrát
chodívalo.
„V městě Polici co původu českého z počátku 13. století
od českých králů potvrzené, ač německý živel často se dral
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do něho, zachováno předce ještě na konci 19. století rázu
jen českého. Což nasvědčují to vše i zvyky a obyčeje
obyvatelů i mimo města ve všech příslušných obcí farnosti i
celého okresu polického.
Prastarodávný obyčej každého roku při jakémkoliv
počasí dne 30. dubna jest takzvané lítání čarodějnic, již
v 16. století tak známo pálení ohňů s košťaty smůlou
naplněné. S hořícími košťaty tak po kopcích městských
Havlatky a Strážnice se výrostkové jinoši honíce a
skákajíce, často i do výšky vyhazujíce, od večerního
soumraku mnohdy i do poslední doby večerní, načež
z města obyvatelé i s menšími dítkami se tu dobu dívajíce a
ukazujíce jim lítání čarodějnic, jak mnoho jich lítá, což
děti velmi baví. V předvečer svátku sv. Jana Křtitele pálejí
se též na Policku ohně, tak zvané svatojánské boudy, ač při
městě jen málo, ale při obcích více obyčej ten jest
zachován.
Jedním hlavním obyčejem v městě Polici jest chodění
Mikulášem až i dosti četné schůzce lidu u večer dne 5.
prosince v předvečer dne svátku světce Mikuláše. V družině
té osoby stávaly z jednoho herce co šaška, ustrojené
maskované smrti s kosou, čert maskovaný s řetězem a
biskup, v oděvu s infulí a berlou napodobící sv. Mikuláše,
mnohdy i s vícero napodobícími jinými kněžími, často až 10
osoby jsoucích. Tato družina sama chodívá do známých
domů, neb pozvaná bývá, kde mají ještě nezletilé děti,
tam přichází si pro odpovědi. Běžec metlu neb karabáč
v ruce majíce oznámí příchod Mikoláše do světnice, při
vstoupení do světnice stojí obyčejně Mikoláš biskup
s berlou v popředí, ostatní za ním, čert a smrtka vzadu a
biskup Mikoláš dává dětem otázky a sice zdali se umějí
modliti, zdaž poslouchají svojich rodičů. Zatím malé dítky
se chvějí bázní, počínají se modliti a odpovídati otázky.
Kteří tak dobře učinějí, obdarovává je biskup
s napomenutím aby byli hodní, poslouchali a se k Pánu
Bohu modlili, že jim Bůh v životě starším štěstí dá. Kteří
jsou zarputilí, neposlušní, hrozí jim metlou a trestem,
ukazuje vzad na smrtku a čerta a napomíná je, pak
odcházeje dále do jiného domu. Ten den večerní se malé
dítky radují převelice i v dosti chudých rodinách a
očekávajíce toužebně druhého dne rána, co jim nadělí
svatý Mikuláš, buď na přichystanou na stole mísu aneb do
zavěšeného kabátu, kalhot neb punčoch, které sobě
obyčejně na okna zavěšují a nového dne rána se
s toužebností dočekat dosti brzy nemohou. Ráno když se
probudějí, bývá nevídaná radost dětská co jim kde a komu
nadělil sv. Mikoláš. Na počátku 19. století ještě slavněji se
tato památka odbývala, též i důstojněji a vážněji než nyní,
takže i též starší mládež, jak mužská tak ženská až i 18letá
se bála příchodu Mikoláše, jakoby to byl pravý přišlý sv.
Mikoláš z nebe. Stalo se také, že i někdo ze strachu
onemocněl, což pak pozapovězeno chodění bylo po mnoho
roků, až v letech 70. a 80. se opět oživilo a obnovilo, jenže
tím způsobem, že nyní chodějí družiny ze stávajících
mladíků, výrostků veselých a naprosto nevážných oproti
dřívějším starším vážným osobám sousedů. Dne 5. prosince
bývá v Polici trh odpůldne až do pozdní doby večerní
s cukrářským, pernikářským a pekařským zbožím, též
hračkářským rozmanitého druhu, ovocnářstvím, ořechy i
mnohými jinými potřebami. Tato památka zachována co
v původu ryze českého slovanského města Police. Až do let
70tých 19. století odbýval se obyčejně tento trh v podloubí
domů na hořejší straně rynku od čísla 17 až k číslu 23. Od
zazdění podloubí odbývá se trh pod okresním domem (neb
radnicí) v podloubí.
Až do let 80tých 19. století bylo v obyčeji chodění po
domech a příbytkách s divadelními družinami hrou
Dorotou, při které býval též Teofil a zbrojnoši kolem. Tato
hra provozována bývala od počátku měsíce února až do
konce měsíce a ve velké oblíbenosti byla. Pak hra
pastýřská, jesličky o narození Ježíška ve vánoční dobu.
Družina tato stávala Maria, Josef, malé děcko Ježíšek,
Anjel, který pěl Sláva na výsostech, hostinského, který
nepřijal P. Marii do bytu jeho a třech pastýřů Kuby, Berty a
Jíry dudaře, odehrávajíce s přiměřenými úlohami děj
Narození Ježíše Krista.

Třetí hra odbývala se nejdéleji, napodobení Zjevení
Páně, neb sv. Tří králů. Družina sestávala z hostinského,
Marie a Josefa s Ježíškem, Herodesa krále, Abraháma žida,
dvou katů a tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara.
Majíce k tomu přiměřený pěkný text Anjela. Tyto hry snad
přijdou v Polici z obyčeje, neb úlohy více nikdo téměř
nezná dosti správně a napsané se nikde nenalézají.
Naposledy se Tříkrálová hra odbývala v Polici od
sdružených osob Jana Cihláře co Herodesa, Antonína
Luňáčka (Josefa), Anny Krtičkové (Maria s děťátkem),
Marie Kaufmanová (Anjel), Vilém Werner (Žid), Antonín
Rosemberg (Kašpar), Antonín Holinka (Melichar) a Jan
Golda (Balthazar). Antonín Holinka a Ignác Forget (Kati),
Vilém Verner též hostinský. Ty staré zvyky pomíjejí v nové
této době.
O Květné neděli dětská koleda, tak zvané litování pro
děvčata, majíce v ruce nesoucí okrášlený malý smrkový
stromeček, větvičky spojené dokola svázané a malovanýma
vejci jen výdunkami a mašličkami okrášlené, chodíce od
domu k domu a zpívajíce přiměřeně k tomu postnímu času
písně o Bolestné P. Marii neb o umučení Krista Pána.
Též o Božím hodu, Velkonočním pondělí tak zvané
dynování, pomlázka pro chlapce, jenž chodí majíce
upletené z proutí dynovačku a chodí od domu k domu s ní
šlehat děvčata neb s ní točí a přitom zpívají písně rozličné,
velikonoční a jarní době přiměřené. Již od roku 1890
pominula zde úplně koleda vánoční zv. Štěpánská pro
chlapce, která od pradávna obyčejem na Policku byla.“
vybral Miroslav Pichl

Poděkování hlavňovským ženám
Český svaz žen v Hlavňově uspořádal dne 18. listopadu 2011
ve zdejší klubovně „Posezení pro seniory, ale nejen pro ně“.
Pozváni byli všichni, co mají chuť si popovídat, zatančit a
zazpívat si. Po uvítacích slovech potěšila přítomné velmi čistou
hrou na flétnu žákyně Lucinka Krausová. Poslechli jsme si směs
vánočních koled. Potom se ujala slova harmonika. K poslechu i
k tanci hrála a zpívala paní Maruška Ryšavá z Pěkova, která se
střídala s panem Pepou Nentvichem z Hlavňova. K nahlédnutí a
k zavzpomínání na dobu před 60 roky byla zapůjčena polickou
radnicí fotokronika. Jsou v ní zachyceny všechny domy a jejich
obyvatelé Hlavňova v roce 1952. Většina z přítomných se
potěšila vzpomínkou na své prarodiče, rodiče a sourozence.
Zdařilou a neobyčejnou kroniku zhotovil řídící učitel Rudolf
Provazník.
Všichni účastníci této pěkné adventní akce, která se
tentokrát konala již pošesté, děkují hlavňovským ženám za
přípravu, organizaci a výborné občerstvení.
František Janeček

Souhvězdí svatých adventního
nebe

Předvánoční čas advent, latinsky adventu neboli
příchod, je čtyřtýdenní dobou čekání na příchod Spasitele.
Začíná nedělí nejbližší 30. listopadu a trvá až do Kristova
narození. V adventním čase má svátek několik významných
světců a s těmito dny je spojeno mnoho zvyků, pověr a
magických praktik.
Prvním z řady souhvězdí svatých adventního nebe je sv.
Ondřej, jehož svátek 30. listopadu zahajuje liturgický rok,
který se začal slavit v 6. století. V lidové tradici byl svatý
Ondřej patronem nevěst a ochráncem zamilovaných. Proto
se v den jeho svátku dodržovaly zvláštní magické úkony –
věštby,
spojené
především
s dívčími
vdavkami.
Svatoondřejská
noc
byla
považována
za
jednu
z nejmocnějších nocí roku a byla jí odpradávna připisována
čarovná moc.
Na 4. prosince připadá svátek sv. Barbory, patronky
horníků, dělostřelců, hasičů, kuchařů a mnoha řemesel
spojených se stavitelstvím. V předvečer svátku svaté
Barbory chodily po domech skupiny dívek zahalené do
dlouhých bílých šatů, s rozpuštěnými, rozcuchanými vlasy a

bílými obličeji. „Barborky“, jak se těmto dívkám říkalo,
nosily v jedné ruce košíček s dárky pro hodné děti a v druhé
měly metlu pro ty zlobivé. Leckde se zachoval zvyk
uříznout o sv. Barboře třešňovou větvičku „barborku“, která
v nádobě s vodou do Vánoc rozkvete, aby nám připomněla
nádheru budoucí probuzené přírody. Nejznámější chrám
zasvěcený svaté Barboře je v hornickém městě Kutná Hora.
5. prosince se slaví svátek sv. Mikuláše. Svatý Mikuláš
je patronem všech námořníků a rybářů, ochráncem
převozníků a hlavně dětí. Večerní pochůzka sv. Mikuláše s
čertem a andělem patří k nejsilnějším dětským zážitkům.
Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince
navečer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu
s andělem a čertem naděluje sladkosti a ovoce hodným
dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým.
12. prosince slaví svůj svátek sv. Lucie, patronka
švadlen, kočích, sklenářů a brousířů. Svátek je spojen
s příchodem světla, kdy se krátí dlouhé zimní noci a
prodlužuje se den. V předvečer svátku svaté Lucie
chodívaly „Lucky“ kolem stavení a v rukou nesly dřevěný
nůž, březové koště nebo husí peroutku. Byly ustrojené do
bílého roucha a obličej měly zahalený bílou plachetkou
nebo pomoučený. Symbolizovaly mimo jiné čistotu, a to
nejen oděním, ale i naznačováním vymetání smetí z jizby.
Tyto postavy nenadělovaly, jen strašily.
Po Lucii už zbytek adventu rychle uběhne a končí
24. prosince o půlnoci oslavou narození očekávaného
Spasitele.
František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba vánoční,
nový občanský rok
Opět nám nastalo zimní období a s měsícem prosincem
se také přiblížil závěr 11. kalendářního roku 21. století.
Z pohledu církevního jsme ale trochu napřed, neboť
liturgicky už prožíváme rok nový. Vstoupili jsme do něho
27. listopadu první adventní nedělí a nyní je za námi už
adventní neděle třetí. Úvodním obdobím církevního
liturgického roku je už od 12. - 13. století vždy doba
adventní. Je to čas duchovní přípravy na druhý příchod
Ježíše Krista jako Spasitele světa a Krále, v čase, o kterém
nikdo z nás neví, kdy přijde, a který je v Božích rukou, a
dále čas očekávání a přípravy na oslavu narození Božího a
Mariina syna Ježíše v Betlémě. Adventní doba je výzvou
k usebrání, ke změně smýšlení, k otevření srdce a návratu
k Bohu, zkrátka k přípravě na osobní setkání s Kristem. Je
také velikou příležitostí ke konání dobra. Kéž nás tato doba
a přibývající světlo adventního věnce, přivedou alespoň na
krátký čas do Betléma, ke zdroji pravé lásky, radosti,
pokoje a věčného života. Po období adventní přípravy pak
přijde doba vánoční, s jejími hlavními slavnostmi a po nich
prožijeme také několik významných svátků. No a pak už tu
bude závěr letošního občanského roku, za který
poděkujeme při bohoslužbě na Silvestra. Začátek nového
roku oslavíme jednak bohoslužbou na Hvězdě a také
Slavností Matky Boží Panny Marie. Budeme hodnotit
uplynulý rok a vyjdeme vstříc roku novému. Přivítejme ho
s nadějí a očekávejme věci a události příští s pokorou,
pokojem v srdci a hlavně s vírou v Boha a Boží pomoc.
Budeme ji jistě potřebovat.
V době adventní budou bohoslužby v našem kostele jako
obvykle:
‐ mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod. (ve středu 14. 12. mše sv. nebude)
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‐

mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod.
(kromě Štědrého dne, kdy bude mše sv. od 8.00 hod.) a
v neděli od 8.00 hod.

Páteční mše svaté - 2., 9., 16. a 23. (tzv. rorátní = ke
cti Panny Marie), jsou určené především pro děti a
rodiny.
V době vánoční pak budou bohoslužby a doprovodné
akce takto:
24. 12. - mše sv. od 8.00 hod.
25. 12. - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, půlnoční mše sv. od
0.00 hod. s lidovým zpěvem
- Boží hod vánoční, mše sv. od 8.00 hod. za
doprovodu chrámového sboru
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
26. 12. - Svátek sv. Štěpána, mučedníka, mše sv. od
8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
27. 12. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty,
mše sv. od 17.30 hod
28. 12. - Svátek sv. Mláďátek betlémských,
mše sv. od 8.00 hod.
30. 12. - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
mše sv. od 17.30 hod.
31. 12. - Silvestr, mše sv. na poděkování za rok 2010
od 16.00 hod.
1. 1.
- Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše sv.
na začátek nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE,
mše sv. od 8.00 hod. a od 15.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
6. 1.
- Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů),
mše sv. od 17.30 hod.
9. 1.
- Slavnost KŘTU PÁNĚ, nedělní mše sv. v 8.00 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami
Stejně jako každý rok, bude i letos v našem farním
kostele vystaven vánoční betlém s jesličkami. Ve dnech 19.
- 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
pro širokou veřejnost - v dopoledních a odpoledních
hodinách bude kostel a betlém přístupný. V ostatních dnech
pak bude betlém přístupný v době bohoslužeb, mimo tento
čas je možná individuální návštěva a prohlídka po předchozí
domluvě s děkanstvím.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. prosince 6. prosince 8. prosince 11. prosince 13. prosince 18. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 28. prosince 30. prosince 31. prosince 1. ledna 6. ledna 8. ledna -

2. neděle adventní, Svátek sv. Barbory
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. neděle adventní
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
4. neděle adventní
Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána, mučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek betlémských
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Silvestr
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
neděle Křtu Páně

„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali ve hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji
vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
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Vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto
vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů, kteří takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má
zalíbení.“
Lukášovo evangelium 2, 8-14
Přejeme všem pokojné prožití doby adventní a
radostné a požehnané Vánoce. Nezapomeňte si dopřát
dostatek času pro sebe, své blízké a přátele a nenechte
stranou osamělé a potřebné lidi kolem Vás.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
Římskokatolická farnost Police nad Metují
vás srdečně zve na

Tříkrálový koncert
v pátek 6. ledna 2012 od 19:00 hodin
v klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Účinkují:
Zuzana Svobodová a Filip Vodochodský ‐ zpěv
Zuzana Valášková ‐ zpěv a flétna
Tomáš Weissar ‐ varhany
Vstupné dobrovolné.

Zpráva
náboženské
obce
církve
československé husitské v Polici nad
Metují
Náboženská obec CČSH Vás zve na půlnoční mši
24. prosince 2011 ve 22.00 hodin a mši na Boží hod
vánoční 25. prosince v 9.00 hodin do sboru apoštola Pavla.
Dále oznamujeme, že bude opět vystaven skrytý
betlém, který si budete moci prohlédnout 25. a 26 prosince
(upřesnění na dveřích kostela)
Vám všem přejeme pokoj v době adventní, klidné
Vánoce a zdraví do nového roku.
Za radu starších CČSH Jaroslav Trojtl – předseda

Návod k míru
„Právě jako je stát chráněn zákony o správní moci, tak i
vesmír, ve kterém je tato Země jen nepatrnou částí,
ochraňují zákony přírody. Hmotná příroda je jednou
z energií Boha, který je vlastníkem všeho, co existuje. Ale
my, živé bytosti a především takzvané civilizované bytosti,
prohlašujeme Boží vlastnictví za svá vlastní pod vlivem
kolektivních falešných pojetí.
Chcete-li mír, musíte odstranit toto falešné pojetí ze
své mysli a z celého světa. Falešné vlastnické nároky lidské
rasy jsou příčinou všech nepokojů a rušení míru na Zemi.
Takzvaní civilizovaní lidé si ve své hlouposti dělají
nároky na boží vlastnictví jako důsledek toho, že přestali
věřit v Boha. Bezbožná společnost nemůže být ani šťastná
ani žít v míru. Šrí Kršna říká, že on je skutečným
uživatelem všech činností, které konají všechny živé
bytosti. Je přítelem, přejícím dobro všem živým bytostem.
Jestli si to lidé zapamatují, pak všude zavládne MÍR. Není-li
vám otázka míru na světě lhostejná, musíte změnit své
vědomí – jednoduchým způsobem – zpíváním jeho svatých
jmen. to je pravý a uznávaný způsob, jak docílit míru na
světě. Doporučujeme všem, aby si začali uvědomovat
existenci Kršny zpíváním Jeho svatých jmen: Haré Kršna,
Haré Kršna, Kršna, Kršna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré
Ráma, Haré Ráma, Haré, Haré. Je to jednoduché a
vznešené. Před 500 lety vyjevil tento návod Šrí Čaitanja a
nyní je dostupný i u nás. Zapojte se do zpívání a poznejte
svoje skutečné postavení čtením Bhagavadgíty takové, jaká

je, a znovu objevte svůj zapomenutý vztah k Bohu. Mír a
hojnost pak zavládne po celém světě.
Jeho Božská Milost
A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda
Všem lidem pokojné a mírové Vánoce přeje
Markéta Jandová

8x zvítězilo, 2x hrálo nerozhodně a 3x odešlo ze hřiště
poraženo. Celkové skóre 47 vstřelených branek a 28
obdržených. Nejlepšími střelci mužstva jsou Martin Ansorge
a Petr Kubeček s 11 brankami, Josef Danihel 7, Marek
Hovorka 6, Adam Bergmann 5 atd. Nejvíce utkání - všech 13
odehráli Danihel a Ansorge, 12 Tomáš Janáček.
Nejtrestanější hráči Daniel Hofman a Michal Rojšl.
Výsledky utkání:

Městská policie v měsíci listopadu
V Pěkově byl nainstalován náš nový pomocník „papírový
policajt“, který působí preventivně a řidiče nutí
šlápnout na brzdu. Jistě, že nebude stát jen tam,
protože je mobilní, budeme jeho stanoviště střídat..
Stal se terčem desítek společných fotografií kolem
jdoucích a kolem projíždějících, ale bohužel, jak jinak,
i terčem nenechavců z Polska, kteří se jej pokusili
ukrást. Polští občané byli díky všímavosti místních
zadrženi při tom, když ho nesli do svého vozu. Po
krátké potyčce, ve které zvítězili Pěkováci se vrátil
zpět na své místo.. statečným občanům, kteří policajta
bránili, patří naše díky.
Na žádost občanů MP asistovala u zraněného psa, který
byl vážně zraněn po střetu s osobním vozidlem. Občané
zavolali veterináře a pejskovi poskytli pomoc do jeho
příjezdu. Bohužel pejskova zranění byla tak rozsáhlá,
že musel být utracen. Všem občanům, kteří na místě
pomohli a prožili tam nelehkou chvíli, děkujeme.
Dohlížela na veřejný pořádek při konání tradičních trhů
a slavnost prvního adventu.
Přijala na padesát oznámení a podnětů od občanů,
které vyřídila.
V útulku se nachází jeden pes, berte to jako výzvu
těm, kteří hledají nového kamaráda… jeden pejsek
nalezený na začátku listopadu nalezl nový domov
v Hronově, druhý stále čeká.
Zadržela v knihovně celostátně hledanou osobu –
chovance na útěku z nápravného zařízení.
Tak jako každý rok se obracíme v souvislosti se zimní
údržbou komunikací na všechny řidiče, parkující ve
městě na místech, kde jejich vozidla značně ztěžují či
znemožňují úklid vozovky.. žádáme Vás, abyste
s dostatečným rozmyslem parkovali svá vozidla. Než od
vozidla odejdete, vžijte se na chvíli do role toho, kdo
Vám silnici uklízí. Víte, není to lehké se s pluhem
proplétat mezi auty, řádně silnici uklidit a nepoškodit
žádné z překážejících vozidel. Zopakujte si prosím
předpisy pro parkování a dodržujte je.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce, svátky v roce
největší.. s nimi klid a pohodu, prožitou s těmi, které máte
rádi. V roce nadcházejícím pak hlavně zdraví, ruku v ruce
jdoucí se štěstím.. a místo, kde se cítíte být doma, kde
vládne bezpečí tak, jak to má být…
Petr Zima – vrchní strážník MP

-

Nováček Krajského přeboru
v kopané třetí!

Dalšího výrazného úspěchu dosáhli dorostenci TJ
SPARTAKU Police nad Metují – AFK Hronov, když po
podzimní části skončili na třetím místě se ztrátou pouhých
čtyř bodů na vedoucí Náchod a dvou bodů na druhý
Chlumec nad Cidlinou. Mužstvo odehrálo 13 utkání, z toho

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olympia HK – Police/Hronov
Police/Hronov – Dobruška
Kunčice/Bydžov - Police/Hronov
Police/Hronov – Jaroměř
Náchod - Police/Hronov
Police/Hronov – Vrchlabí
Police/Hronov – Chlumec
Hořice - Police/Hronov
Police/Hronov – Žacléř
Třebechovice - Police/Hronov
Police/Hronov – Úpice/Trutnov
Červený Kostelec - Police/Hronov
Police/Hronov – Nová/Stará Paka

1:3
7:1
6:2
3:3
2:2
3:2
2:3
3:6
5:4
0:6
6:2
1:0
2:0

Na úspěchu celého kolektivu pod vedením trenérů
Karla Švorčíka a Josefa Pavlů se podílelo těchto 16 hráčů.
Málek Martin, Janáček Tomáš, Zíta Tomáš, Rojšl Michal,
Ansorge Martin, Danihel Josef, Meier Matěj, Kapitán
mužstva Kubeček Petr, Landa Štěpán, Hofman Daniel,
Ptáček Tomáš, Bergmann Adam, Pfeifer Tomáš, Hovorka
Marek, Kaněra David, Hofman Kamil.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za
předvedené výkony na hřišti, sponzorům mužstva – město
Police nad Metují, Martinec Josef (Vražedné pobřeží),
Zelenina „Ouško“, Drogérie Vávra David, Onderčo Berci,
správce Hampl Jiří, Malík Petr „Ostaš“ a popřát všem
šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí, sportovních i
životních úspěchů v novém roce.

Josef Pavlů

Zhodnocení sezóny AMK Police
za rok 2011

Přiblížil se nám konec roku a nastává čas zhodnocení
letošní sezóny. Členové Automotoklubu Police nad Metují
přes celý rok nezaháleli a uspořádali pro občany kulturní a
motoristickou akci, vypomohli na závodech a postavili na
různých kulturních akcích stan pro Dobrovolný svazek obcí
Policka.
Dne 19.2. se na sále restaurace v Suchém Dole
uskutečnila výroční členská schůze Automotoklubu Police
nad Metují, kterou svojí návštěvou poctila starostka města
Police nad Metují Ida Jenková, tehdy ještě Seidlmanová.
První větší akcí bylo pořádání již 33. plesu motoristů,
který se konal jako každý rok na chatě Hvězda v Hlavňově.
Ples se konal 1.-2.4., byl dvoudenní a to vzhledem
k velkému počtu zájemců, kteří se chtějí na našem plese
pobavit a zatančit, případně něco vyhrát v bohaté tombole.
Aktivní jezdci se od dubna začali zúčastňovat seriálu
závodů v motokrosu pod názvem „Východočeský pohár“,
který se konal na různých místech Královéhradeckého a
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Pardubického kraje. Na konci dubna a v květnu se někteří
z nich přihlásili do seriálu pod názvem „Enduro Cup 2011“,
kdy první závod se jel v Petříkovicích, okr. Trutnov, další
v Polsku ve Walbrzychu a třetí opět v České republice a to
v Opařanech.
Závodu v Petříkovicích se naši jezdci mohli zúčastnit již
v novém drese, který jsme nechali pro aktivní jezdce
vyrobit.
Ve dnech 25.-26.6. jsme uspořádali v Radvanicích
v Čechách, okr. Trutnov Mezinárodní mistrovství České
republiky v cross country motocyklů a čtyřkolek. Poprvé
v historii jsme postavili i trať pro čtyřkolky. Závody se
konaly v objektu bývalého dolu Kateřina. Příprava byla
velmi náročná, neboť jsme chtěli postavit trať jinak než
v minulých letech. Získali jsme do pronájmu pár nových
pozemků, a tak se trať mohla více „natáhnout“. Celkem
jsme postavili trať o délce 7,2 km, a tím nejdelší z celého
seriálu Mistrovství České republiky. Technické pasáže
včetně kamenitých úseků střídaly úseky motokrosového
charakteru, rychlé výjezdy končící dlouhými skoky a sjezdy,
umělé překážky a byla zde i dlouhá rovinka, kde se jezdilo
v jedné koleji na vytočenou pětku dle vyjádření některých
jezdců až 130 km/h.
O Polické pouti předvedli své umění členové
Automotoklubu Police nad Metují ze sekce RC Police a kluků
jezdících na bmx kolech. Chlapi z RC Klubu Police předvedli
své umění v sobotu i v neděli na své trati za bývalou
cihelnou v Polici nad Metují. Kluci jezdící na bmx kolech
v sobotu slavnostně otevírali za přítomnosti starostky města
Police nad Metují Idy Jenkové nový BMX PARK, který je
umístěn u hasičské zbrojnice v Polici nad Metují, ul. V
Domkách. Po otevření předvedli naši kluci a kluci z okolí
své umění.
Od začátku měsíce srpna do půlky září jsme každý týden
stavěli pro DSO Policka v různých městech a obcích pódium
a stan. I když se pro organizaci dají tímto způsobem vydělat
nemalé penízky, musím poděkovat všem, kteří se stavění a
bourání zúčastňovali, neboť není lehké si každý týden najít
čas a to ještě v době dovolených.
Stálou akcí naší organizace je výpomoc při zajištění
závodu Rally Sudety, a to jak těch silničních, tak terénních.
Dne 17.9. jsme se podíleli na zajištění akce zvané „Rally
Show“ v Hradci Králové, tentokrát na nově vybudovaném
autodromu na letišti. Automotoklub Police nad Metují je
jediným, kdo dohlíží na trať.
Týden poté jsme se vrhli na opravu střechy svépomocné
dílny, kdy jsme chtěli zamezit tomu, aby nám do dílny
nepršelo. Dostupnými prostředky se nám to částečně
povedlo. Budeme však doufat, že nás nepostihne sněhová
kalamita, neboť velký nápor sněhu by střecha nemusela
zvládnout.
Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních
svátků, bohatého Ježíška a šťastný nový rok.
za AMK Police – Petr Dostál
P.S za vedení města děkuji AMK za příkladnou a
následováníhodnou spolupráci.
Ida Jenková

MARTIN FRENCL - CO, KDY, KDE A JAK
Bývá dobrým zvykem jednou za rok informovat čtenáře
Polického měsíčníku a polickou veřejnost o průběhu a
výsledcích motokrosové sezóny Martina Frencla. Jak jistě
zasvěcení vědí, Martin jezdí Mezinárodní mistrovství České
republiky a Mezinárodní mistrovství Slovenské republiky.
Tedy nejkvalitnější motokrosové závody, nepočítáme-li
mistrovství světa a Evropy.
Letošní sezónu zahájil Martin o něco později, než měl
v plánu. Vinu na tom nese jeho zranění. Přípravu zahájil až
v březnu, tedy v době, kdy soupeři již byli v plném
tréninkovém tempu. Povzbuzením do dalšího tréninku, byla
skutečnost, že zdravotní stav Martina byl dobrý a přátelé
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z motokrosového prostředí pomohli se zajištěním koupě nového
motocyklu Honda CRF450r2011.

Tréninkové manko zapříčinilo to, že se Martin rozhodl
v letošním roce jezdit pouze Mezinárodní mistrovství
Slovenska, které začínálo později než Mezinárodní mistrovství
ČR. Jeho součástí bylo pět závodů. A to v Myjavě, ve Velkém
Uherci, v Mníšku nad Hnilcom, ve Vislance a Sverepci. Toho se
zúčastňovalo zhruba 80 jezdců ze Slovenska, Ukrajiny,
Maďarska, z Čech a některých závodů se zúčastnili i Rakušané.
Již podle názvů míst je patrné, že účast na tomto mistrovství
byla náročnou nejen po finanční stránce, ale i co se týká
náročnosti cestování. I přes tréninkový handicap a již zmíněné
náročné cestování obsadil Martin celkově velmi slušné 13.
místo. „Začátek byl z mé strany rozpačitý, ale závod od závodu
jsem se cítil lépe. Doladili jsme rychle pérování, vyměnili jsme
spojku a některé drobnosti a hned to bylo znát. Jezdilo se na
výborných rychlých přírodních tratích. O jednotlivé závody byl
velký divácký zájem. Takže atmosféra byla vždy výborná. A
zázemí? To bylo všude prostě skvělé“, uvedl Martin k účasti
v seriálu.
Na našem území se Martin účastnil v rámci tréninku závodů
v seriálu Meteor Cup a Vysočina MX Cup, kde se ve třídě MX GP
umístil celkově na 7. místě. Bohužel pro termínový střet
s MMSR se mohl účastnit jen pěti závodů z dvanácti. Na konci
sezóny si zajel v Litovli na setkání mistrů supercross.
Ještě něco málo k přípravě. Martin využil možnosti a
zúčastnil se dvou tréninkových kempů. V létě v Břeclavi mu
pomáhal několika násobný mistr Německa Filip Neugebaer a
v létě využil pozvání týmu ZEJAX do Pacova, kterému „velí“
Jarmil Zelenda. Pro zpestření přípravy využíval horské kolo, na
kterém jel kultovní závod Rallye Sudety v celé délce 115 km a
jel dva závody v barvách polického týmu Pítrs bikes.
„Letošní sezóna nebyla optimální, na druhou stranu mohla
být horší. Chtěl bych touto cestou poděkovat za podporu svému
otci, babičce a dědovi. Poděkování patří kamarádům z
Náchoda, kteří mě pomáhali po zranění nabrat ten “správný
směr“ dodal závěrem Martin Frencl, který není členem žádného
týmu a jezdí sám za sebe.
Petr Scholz

Lišáci v Hořicích

Druhý víkend listopadový hostil AMK Hořice „silnici“.
Vyhlášení výsledků „mistráku“ moderovala známá dvojice
Březina a Svoboda a doplňoval je Pepa Kubíček
z Eurosportu. Pro Polici nad Metují pěkná chvíle. Na třetím
místě v přeboru ČR KLASIK do 350 ccm se umístil Miloš
Thér. Následovala gratulace, pohár a polibek. Další slušný
úspěch je čtvrté místo v přeboru ČR Jízdy pravidelnosti
historických motocyklů, kde bodovalo 45 jezdců. Nakonec
sedmé místo ve třetí třídě do 175 ccm není tak špatné, na
to jak motorka zlobila. Sezóna i přes problémy skončila
dobře a dodala nám chuti do dalšího závodění. Poděkování
patří AMK Police n. M. za podporu a účast na závodech.
Děkujeme městu Police za uveřejňování naší činnosti na
stránkách PM.
Zvláštní poděkování patří všem fanynkám a fandům po
celé republice. Děkujeme Vám za podporu a přejeme do
příští sezóny dobré zdraví a smysl pro humor.

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá florbalový turnaj

O pohár starostky města Police n.M.
„táta všech polických florbalových turnajů “ 12. ročník

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

sobota 21. ledna 2012 – pro radost
neděle 22. ledna 2012 – soutěžáci

systém :

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

přihlášky :

Za AMK Čvaňhák

nejpozději do 14. ledna 2012
písemnou formou na jansapetr@seznam.cz
startovné 400,- kaček za tým
informace : veškeré info o turnaji, nalosování do skupin,
pravidla,výsledky …
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
pro radost : tato skupiny je určena všem, které hra baví a výsledek
není tím rozhodujícím prvkem
otevřený turnaj všem amatérům hrajícím pro radost …
soutěžáci : tak tady si můžete ověřit své dovednosti a
sebevědomí, určeno všem, kteří trénují a už to taky
slušně „mydlej“ …
rozhodčí :
ceny :

no přece Radek z Holomóca – letos potvrdil opravdu
účast !
obecně – je to turnaj o pohodě, kde jde o atmosféru a
radost a ceny nehrají důležitou roli
vítěz soutěžáků získává putovní pohár, vítěz amatérů
jen pohárek
každý tým obdrží pamětní list + ocenění zajímavých
individi výkonů

přijďte pobejt !

Petr Jansa
608122819

Nabízím doučování

němčiny

dětí i dospělých začátečníci, pokročilí
(příprava na maturitu,
vysoká škola, kancelářská
Němčina). Cena dohodou.
Kontakt: Monika
Pohnerová-Voigt, tel.
775/281409. Po dohodě
zajistím hodiny
konverzace NJ s rodilým
mluvčím. Žďár nad Metují
a okolí.
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Z důvodu stěhování

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

PRODÁM

lednici s mrazákem Gorenje,

ANTÉNNÍ
TECHNIKA

vysoká 180 cm cena 3.800,-Kč,

pračku Indesit (plnění z boku)
cena 3.200,-Kč,
vše používané 2,5 roku.
Tel.č. 723 342 881

Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na klíč
- bytovky, penziony; opravy a montáže
na rodinné domy

restaurace
SOKOLOVNA

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností
a Vašich přání

Police nad Metují
vás zve na

DLOUHOU
NOC
v pátek 23. 12. 2011
po celý den

VEPŘOVÉ
HODY
country večer
se skupinou Pevná vůle

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz
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ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop
¨

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

20. prosinec 2011

22. prosinec 2011

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2011 v době od 9.00 do 16.00 hod.
a 23. 12. 2011 v době od 9.00 do 13.00 hod.
V sortimentu ryb,
kromě tradičních
kaprů a pstruhů budou
do vyprodání zásob i
amuři, štiky, sumci a
candáti.
Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují
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Hospůdka na Ostaši

Kosmetika
Masáže

Otevírací doba o vánocích:
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

23. 12. (Dlouhá noc) 11 – 24
24. 12. (Štědrý den) ZAVŘENO
25. 12. (První svátek ván.) ZAVŘENO
26. 12. (Štěpán) uzavřená společnost
27. 12.
11 – 22
28. 12.
11 – 22
29. 12.
11 – 22
30. 12.
11 – 24
31. 12. (Silvestr)
11 – 16
1. 1. 2012 (Nový rok) 12 – 20

AKCE LEDEN 2012
Pátek

6. 1. od 18. 00 hodin
Ctibor Košťál – ELBA/Promítání
Víkend 13. 1 - 15. 1.
Akce na pivo Pilsner Urquell
Sobota 14. 1. od 17 hodin
Hrají Kamarádi osady 5
Pátek
20. 1. od 18.00 hodin
Oldřich Jenka České Švýcarsko/Promítání
Víkend 27. 1 - 29. 1. - Zvěřinové hody
www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.:
603 781 832
Hospůdka tel.:
604 371 576

Jana Burešová
Nevíte co svým blízkým pod
stromeček?
Pro Váš dobrý pocit a dobrý pocit Vašich
blízkých nabízím tyto služby:
Kosmetika:

• ošetření všech typů pleti přírodní kosmetikou
• depilace obličeje i celého těla teplým voskem
• barvení obočí a řas

Masáže:
•
•
•
•
•
•
•

klasická, relaxační nebo sportovní
kosmetická masáž
masáž horkými lávovými kameny
indická masáž hlavy (antistresová)
medová masáž (detoxikační)
masáž baňkou
přístrojová lymfatická masáž
(otoky, celulitida …)
PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKAZŮ
NA VŠECHNY
NABÍZENÉ SLUŽBY

Podrobnější nabídku naleznete na

www.kosmetika-masaze.eu
Objednávky a informace
na telefonním čísle
604 799 189
* * *

Všem svým zákazníkům i budoucím,
přeji krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů
v novém roce 2012.
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Nabídka nemovitostí k pronájmu
Nabízíme pronájem nemovitostí v areálu čerpací stanice KŠK
stavebniny, Ostašská ulice v Polici nad Metují, a to
v budově na stav. parcele č. 434 (Velká Ledhuje)
a budově č. par. 883 (Velká Ledhuje).
Jedná se o prostory
- autodílna - sklady - kanceláře - prodejní plocha s kanceláří Prostory je možno pronajmout i jednotlivě.
Ceny dohodou.
Kontakt:
491 541351, 725 081027
nebo přímo v kanceláři KŠK stavebniny s.r.o.,
nádraží ČD, Police nad Metují
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První
adventní
neděle

Štěpána Horáka

~ 27. listopadu 2011 ~

▲ Náměstí zaplněné nedočkavými dětmi, které
▲ Děti s rodiči zdobily vánoční stromečky

čekají na rozsvícení vánočního stromu

a navlékaly jablíčka a mrkev na šňůru

▲ Děti měly možnost zarecitovat nějakou
▲ V sedmnáct hodin přijelo na polické náměstí

dvojspřeží s Mikulášem a anděly

▲ Mikuláše a děti přivítal na pódiu před Pellyho

domy pan Jiří Trnovský, který také provázel
coby moderátor celým večerem

básničku nebo říkanku a za to dostaly
od Mikuláše s andělem sladkou odměnu

▲ Proti radnici stojí originální deskový Betlém,

který vyrobily děti z výtvarného oboru ZUŠ
pod vedením pana učitele Jaroslava Soumara
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 6 . le dn a 2 0 11
D is t r ibu c e : 1 2 . ledn a 2 0 1 1
V yc há zí v ná kla du: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Téhož dne bylo rozhodnuto o postavení kopie původní kapličky.

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

