Číslo 12

2006
Cena 5 Kč

Z im n í t áb o ř e n í n a H vě z dě

Přinášíme pohledy přibližující
atmosféru 43. ročníku Zimního táboření na Hvězdě v Broumovských
stěnách, které se konalo letošní prvn í
prosincový víkend. Sníh bohužel
chyběl, co však nechybělo, byla
dobrá nálada, radost z přátelských
setkání a
potěšení
z pobytu
v přírodě.

Foto: Milan Schirlo
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Váž e ní a m il í ,
za ned l o uho u trh n em e p o sl ed ní pr o si n c o vý
lí st ek ka le ndá ře s le t op o č te m 2 006 a p o vě s íme
ka le ndá ře n ov é . B ude me o r ok s ta rš í,
pr o ž ij em e dal š í rado s ti a st ra st i v e d n ech
vš ed n ích i s vát e č n ích . Sam i, se s vý mi mi lým i,
přá t el i, z námý mi i t ěm i , kt er é už tř e ba nikd y
n ep o tkám e. Plá n o va ně i ne plá n o va ně …
Za up ly n ulý r ok děk u je me za p om o c ,
sp ol u p rá ci a p ří z e ň . Tě š ím e s e na Vá s i v r o ce
na st u p uj í cí m. A ť Vás zdra v í n eo p o uš t í a š t ěs tí
pr o vá zí v os o b ní ch i p ra c ov n í ch ž i vo t ech .
Za v ede n í mě sta a p rac o v n íky rad ni c e
Ida Se idl ma n ová

§ 48. kontrolní den stavby Pellyho domy měl na programu
celkem 33 bodů. V plném proudu jsou bourací práce
v čp.268 U Damiánky. Po vybourání ploché střechy a
části zdiva se vyzdí nosné zdivo, včetně příček posledního
patra. Provede se nové zastřešení objektu. Na stavbě se
provádějí omítky, betonové mazaniny s tepelnou izolací,
montáž oken, jsou dokončeny izolace proti zemní
vlhkosti. Horní patro čp.75 do náměstí je vymalováno a
jsou hotové obklady. Některé práce nejsou v souladu
s odsouhlaseným harmonogramem, ale dílčí zpoždění
v některých řemeslech nemají vliv na termín dokončení
stavby dle smlouvy o dílo. Větší část stavby se bude přes
zimní období temperovat, což umožní pracovat bez zimní
přestávky.
§ Stavba přeložky II/303, díky příznivému počasí,
pokračuje s velkým nasazením. K dnešnímu dni jsou
provedeny spodní vrstvy živic, hotovy jsou práce na
přeložce vodovodního řádu, postaveny jsou stožáry
veřejného osvětlení. Komunikace byla dána dne
22.11.2006 do předčasného užívání. K tomuto dni bylo
dle projektové dokumentace upřesněné Policií ČR
provedeno svislé dopravní značení. U ZUŠ bylo osazeno
provizorní kovové zábradlí. Realizují se práce na
chodnících.V termínu 13.12.2006 je plánovaná pokládka
vrchní vrstvy živice. Projekční firma obdržela objednávku
na druhou část této přeložky se zahájením prací na jaře
2007.
§ Stavba diskontní prodejny Penny Market s parkovacími a
zpevněnými plochami, včetně technického vybavení, též
využívá přízně počasí a finišuje. Investor musel řešit
poměrně složité zakládání stavby, včetně parkoviště. Tím
došlo k menšímu zpoždění. Jednopodlažní objekt
prodejny o celkových půdorysných rozměrech 53x35 m
bude zastřešen sedlovou střechou. Budova má prodejní
prostor se soc. zařízením a skladovými prostory. To samé
bude mít zvlášť prodejna řeznictví. Zpevněné plochy
zahrnují komunikace, včetně napojení na nově budovanou
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kruhovou křižovatku. Parkoviště má celkem 95 stání
z toho 5 stání pro tělesně postižené. Vrchní kryt
parkovacích ploch a chodníků se provede ze zámkové
dlažby. Vnitřní komunikace na parkovišti bude mít šíři
7 metrů a bude z asfaltobetonu. Odvodnění všech ploch
bude provedeno pomocí uličních vpustí zaústěných do
kanalizace přes odlučovač ropných látek. Otevření
prodejny se v případě trvání příznivého počasí
předpokládá ve druhé polovině ledna 2007.
§ Město Police nad Metují obdrželo dvě nabídky na
výstavbu bytových domů do osobního vlastnictví
v lokalitě nad kotelnou. Celou dodávku stavebních prací
zajišťuje firma, včetně finančního krytí s Českou
spořitelnou, s následným zajištěním hypotéčních úvěrů dle
přání budoucích vlastníků. Hypotéční úvěry je možno
splácet 15, 20, 25 let. Předpokládaná cena za jeden metr
podlahové plochy je 22 000 Kč. V současné době má
podané žádosti již prvních šest zájemců. Pokud někdo
uvažuje o výstavbě bytu do osobního vlastnictví v našem
městě podejte si nezávaznou přihlášku s kontaktem
v sekretariátu MěÚ. Žádost si může podat i zájemce, který
zde nemá trvalý pobyt.
§ Kdo by neznal úspěchy naší ZUŠ, kvalitu práce jejich
pedagogů. Stávající prostory z důvodů malé kapacity
/školu navštěvuje 600 žáků/, je proto nutné rozšířit.Jedná
se o budovy č.p.107 a 108 propojené přízemním
spojovacím krčkem. Rozšíření se týká obou podkrovních
prostor, přízemí a dále využití stávajícího hlavního vstupu
pro nový nahrávací sál a učebnu na bicí. Objekt bude též
propojen do všech podlaží výtahem pro bezbariérový
přístup. Nově se bude řešit i systém vytápění školy. Z
důvodů složitosti stavebních úprav je rekonstrukce
rozdělena na dvě etapy. První etapa se týká přední
nejstarší budovy, která je památkově chráněným objektem
a její úpravy budou dozorovat pracovníci památkového
úřadu. Zadní budova č.p.108 bude též stavebně náročná.
Zde se budou hlavně nutné nově řešit horní prostory, kde
vzniknou nové učebny a nová plynová kotelna. Náklady
na celou rekonstrukci se pohybují okolo 30 mil. Město se
pokusí na tuto investici využít peněz z EU.
§ V měsících srpen-září letošního roku natáčela Česká
televize na Náchodsku a Policku /Ostaš, Klučánka/
pohádku s názvem „Tajemství lesní země“. Pohádku
uvidíte v televizi na první svátek vánoční 25.12.2006
v 20,00 hod.
Zdeněk Kadidlo

Telegraficky...
§ V pátek 3. listopadu proběhlo v Muzeu Merkur
natáčení upoutávky k prezentaci dětí z naší zušky,
které reprezentovaly školu a město v sobotu 11.
listopadu na Žofíně v rámci letošního ročníku
Concerto Bohemia. Záznam uvede ČT 2 23. 12. ve 20
hodin.
§ V sobotu 4. listopadu začal letošní maraton
florbalových turnajů Urna cupem Tiky týmu.
§ V úterý 7. listopadu se školská rada vypravila do
Suchého Dolu. Při společném jednání školských rad
v suchodolské školičce se hovořilo především o
rámcových výchovně-vzdělávacích plánech, aktuální
problematice současného školství.
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§ Polická univerzita volného času v listopadu pořádala
tři přednášková odpoledne – ve čtvrtek 9. listopadu a
ve středu 22. a 29. listopadu. Více na str. 15-16.
§ Ve čtvrtek 9. listopadu v podvečer se sešlo v hasičské
zbrojnici několik zájemců z řad kandidujících
v podzimních komunálních volbách. Úmyslem bylo
pobesedovat o námětech, návrzích a plánech i s těmi, na
které místo v městském zastupitelstvu tentokrát nevybylo.
§ V pátek 10. listopadu proběhlo jednání o nabídce
zajištění pouťových atrakcí pro Kvíčerovskou pouť
2007 se zatím jediným zájemcem panem Janem
Janečkem z Prahy. Po domluvě s farářem Marianem
Lewickym byl radou města odsouhlasen pro konání
pouti termín 19. srpen 2007.
§ Stejný den odpoledne na radnici proběhlo pracovní
jednání Dobrovolného svazku Policko. Na programu
bylo hodnocení uplynulého roku. Další setkání proběhne
ve čtvrtek 14. prosince v Suchém Dole. Hostem bude
zástupce správy a údržby silnic, ředitelka polické
knihovny, pracovník firmy nabízející bezdrátový přenos
informací a pan Kaválek, se kterým svazek dlouhodobě
spolupracuje v propagační činnosti. Str. 6.
§ V sobotu 11. listopadu proběhl první předvánoční trh
ve městě na náměstí. Hlavním organizátorem je pan
Pavel Kubín. Po domluvě s ním jsme v radě města
odsouhlasili konání trhů ve městě pouze v sobotu. V pátek
docházelo ke zbytečným komplikacím spojeným se
zásobováním, pátečními běžnými nákupy občanů a
s dopravními zácpami. Každý prodejce dostane při
vybírání poplatku igelitový pytel na odpadky. Technické
služby na určené místo na náměstí přistaví kontejner, do
kterého prodejce pytel s odpadky odloží a technické
služby po skončení trhu kontejner buď zajistí zámkem
nebo odvezou.
§ Od úterý 14. listopadu do soboty 18. listopadu byla
Police organizátorem Týdne partnerství. Hlavní
zásluhu na jeho úspěšném průběhu měla Petra Jansová a
Pavel Schmid. Str. 22.
§ V pondělí 13. listopadu v podvečer jsme se zástupci
polických ostrostřelců na radnici hodnotili uplynulý
rok a plánovali spolupráci pro období příští.
§ Ve středu 15. listopadu jsem se v Hradci Králové
zúčastnila semináře v rámci nabídky zaměstnanosti v
Královéhradeckém kraji. Hlavním cílem byla
prezentace Pellyho domů – nově vznikajícího centra
celoživotního vzdělávání, které bude od září 2007 nabízet
moderní prostory v nově zrekonstruované historické
budově. Bude zde prostor pro školení, semináře,
konference, kongresy, prezentace firem, přednášky,
výstavy. Prezentační letáčky jsou k dispozici na radnici.
Budeme rádi za každý Váš podnět a kontakt, které
napomohou k obsazenosti a vytíženosti provozu v této
budově.
§ Ve čtvrtek 16. listopadu odpoledne jsme se sešli s Bc.
Václavem Králem a Milošem Puschmannem. Jednání
se týkalo spolupráce při využívání, správě a údržbě
objektu bývalého benediktýnského kláštera v Polici nad
Metují. Následné schůzky 24. listopadu se zúčastnil Miloš
Puschmann, Ing. Vasil Bučok, ředitel TS s r.o. a Michal
Mucha, pracovník TS s r.o. Miloš Puschmann informoval
o ochotě Bc. Krále v této záležitosti nadále úzce
spolupracovat s městem Police nad Metují. Václav Král a
Miloš Puschmann budou o této problematice informovat
radu města na jednání dne 18. prosince t.r. Ředitel Vasil
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Bučok podal zprávu o ukončení mandátní smlouvy o
obstarávání správy nemovitého a movitého majetku státu
pro objekt kláštera čp. 1. Advokátka pracující pro
benediktýnské arciopatství Praha – Břevnov JUDr. Alena
Štumpfová přislíbila zpracovat a zaslat TS návrh nové
mandátní smlouvy. Současná smlouva není pro TS
výhodná a stanovené odměny jsou nízké. Město však má
zájem o další využívání kláštera a chce mít přehled o
stavu budov. Je proto v jeho zájmu, aby příslušný
pracovník TS byl podrobně informován a řešil případné
havárie i opravy. Nadále se předpokládá využívání
prostorů pro knihovnu a po jejím přestěhování pak pro
potřebu ZUŠ, klubovny ostrostřelců, obřadní síně,
využívání výstavní síně a další. V klášteře jsou byty,
pronajaté prostory má Regionální oblastní muzeum
Náchod, Okresní knihovna Náchod. Nabízí se prostor
v komplexu kláštera. Město by mělo věnovat pozornost
záchraně vzácných fresek v Laudonově sále kláštera. Již
v roce 2005 město přislíbilo i finanční pomoc a pro
záchranu vzácných fresek jednání se sponzory. Příslušné
podklady a navrhovaný restaurátorský postup zpracoval
Roman Ševčík, akad. mal. restaurátor. O zájmech města
jsem dopisem informovala břevnovského převora.
§ V pondělí 20. listopadu jsme jednali s JUDr.
Sedláčkovou, která provádí právní poradu pro město a
městský úřad. Probírali jsme jednotlivé případy a
diskutovali o záležitostech rozpracovaných i těch, které by
se již měly začít řešit.
§ Odpoledne se uskutečnilo jednání s redaktorkou
Deníku Náchodska Zuzkou Kubečkovou. Spolupráce
by měla pokračovat. Vyzýváme spolky, kluby, instituce a
organizace, které pořádají akci bez spolupráce s městem a
mají zájem o prezentaci, aby ji kontaktovali na mailové
adrese zuzana.kubeckova@denik.cz. Pro prezentaci svých
akcí můžete využívat také oficiální stránky města, které
spravuje pan Rudolf Vaníček – vanicek@meu-police.cz.
Za pozvánky na akci a fotodokumentaci Vám bude
vděčna městská kronikářka Jindra Vaníčková, která kromě
zápisu kroniky města provádí archivaci fotodokumentace
a různých plakátů, pozvánek, písemností. Další možností
pro zviditelňování Vašich aktivit je Polický měsíčník.
Uzávěrka je první čtvrtek v měsíci, číslo vychází první
středu v měsíci. Příspěvky posílejte elektronicky na
adresu meu@meu-police.cz. Od ledna 2007 bude mít
titulní strana Polického měsíčníku novou podobu. Návrh
vznikl ve spolupráci ředitele ZŠaMŠ Police nad Metují
Karla Nývlta a tajemníka Pavla Pohnera. Na všech
dvanáct čísel je připraven seriál fotek soch a sousoší
Policka zachycených fotoaparátem Oldy Jenky a doplněný
komentářem Mirka Pichla. A nyní jedna nepopulární
záležitost. Na jednání rady města, které se konalo
mimořádně ve středu 6. prosince jsme odsouhlasili
zvýšení poplatku z 5 Kč na 10 Kč. Ani tato částka
samozřejmě ještě neodpovídá reálným nákladům.
Věřím, že pochopíte tuto skutečnost jako možnost
ušetřenou částku investovat někde jinde. Například
v oživení města květinovou výzdobou, kterou bychom
na vytypovaných lokalitách – náměstí, autobusové
nádraží – chtěli v příštím roce obnovit.
§ V úterý 21. listopadu proběhlo jednání pracovnic
našeho sociálního odboru s Bc. Monikou Trnovskou o
programu nově vzniklé zdravotně-sociální komise. Od
lednového čísla bych ráda zavedla stručné zprávy
z jednání všech komisí a výborů.
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§ Po obědě jsme s kronikářkou Jindrou Vaníčkovou jely
do Hospicu v Červeném Kostelci navštívit pana
Jaroslava Vintera, který kroniku města vedl víc než
třicet let! Doufáme, že jsme ho návštěvou potěšily a
alespoň na chvíli na něj přenesly kousek Police, kterou má
rád.
§ V 16.30 jsem se s některými členy školské komise
zúčastnila prvních Hovorů rodičů s ředitelem naší
základní školy. Po konání třídních schůzek měli rodiče
možnost si přijít popovídat, vznést dotaz… Osobně jsem
byla velmi mile překvapena účastí rodičů, kteří přišli za
účelem podání stížnosti. Kultivované vystupování a
smysluplná diskuse nad problémem, který nastal, posílilo
naše přesvědčení v nutnosti opakování Hovorů. Všem
zúčastněným rodičům děkuji a vyzývám k návštěvě na
příštím setkání.
§ Ve středu 22. listopadu dopoledne jsem jednala
s personální ředitelkou společnosti SAARGUMMI o
firmě, možnostech spolupráce a podpoře náborových
aktivit pro nová pracovní místa, která firma nabízí od
druhého pololetí příštího roku.
§ Rada města na svém jednání 6. 12. diskutovala o nutnosti
podpory podnikání a setkávání se s podnikateli. Forma a
náplň bude specifikována na příští radě. Máme zájem, aby
nešlo o formální záležitost, ale oboustranně prospěšnou
aktivitu.
§ Ve středu 22. listopadu proběhla již třetí vernisáž
v galerii Na Chodbě. Nenechte si ujít prohlídku fotografií
různých autorů, které nejen oživují stěny tmavé školní
chodby, ale i přinutí příchozí k zastavení a zamyšlení.
§ V pátek 24. listopadu jsme jednali s panem Kotyzou.
Nabízí realizaci skateparku a bikeparku pro naše
mladé. S touto skutečností jsem seznámila zastupitele.
Ozvalo se několik našich teenagerů, se kterými si dal
schůzku zastupitel Petr Scholz. Vyslechne jejich přání a
požadavky, které následně prodiskutuje v zastupitelstvu
města.
§ V podvečer se uskutečnil letošní již druhý Stříbrný
podvečer. Milé setkání s manžely Fátorovými. Str.17.
§ V sobotu 25. listopadu jsme přivítali na radnici nové
občánky. Jedná se o tradiční slavnost miminek a jejich
rodičů a prarodičů, kterou zajišťujeme ve spolupráci
s komisí pro obřady a slavnosti.
§ Hodinu po poledni proběhla v sále zušky beseda
s manžely Palečkovými. Str. 12.
§ Večer zahájili plesovou sezonu lyžaři. Doufáme, že Ples
lyžařů 2007 se již uskuteční v Polici v Pellyho domech.
§ V úterý 28. listopadu odpoledne jsme se setkali s členy
finančního a kontrolního výboru. Kromě právního
povědomí jsme se snažili přednést možnosti náplně
výborů.
§ Následně se uskutečnilo jednání s ředitelkou Branky
paní Markétou Venclovou. Hlavním bodem byla
příprava veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2007,
který se uskuteční od 10. do 14. ledna 2007. Město Police
nad Metují bude reprezentovat expozice stavebnice
Merkur s pracovní dílnou pro návštěvníky. Zajímavostí
bude i přítomnost gardenpartistů ve dnech 12. a 13. ledna.
Po celou dobu veletrhu bude město zastupovat slečna
Petra Jansová. Dáváme možnost Vám všem, kteří
chcete propagovat Vaše penziony, hotely, restaurace,
firmy, podnikatelské projekty v oblasti cestovního
ruchu, abyste využili nabídku a materiály slečně
Jansové do 4. ledna 2007 předaly.
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§ Ve čtvrtek 30. listopadu jsme jednali o správě a údržbě
hřbitova. Panu Miroslavu Mackovi, který odešel do
důchodu děkujeme a přejeme v další etapě života
hodně zdraví a spokojenosti. Novým správcem
hřbitova se stává pracovník technických služeb Daniel
Švorčík. Při jednání byla diskutována otázka
správcovství, údržby a komunikace s občany, odbornými
spolupracovníky – kameníky, hrobníky i s paní Věrou
Steinerovou, která eviduje hroby a vypracovává smlouvy
na hrobová místa. Naším přáním je, aby hřbitov byl
důstojným místem posledního odpočinku. Pro
návštěvníky se snažíme držet hřbitov v čistotě.
Každoročně je naplánována nějaká údržba či oprava.
Dan Švorčík jako správce hřbitova je připraven Vám
v případě nutnosti s čímkoli pomoci. Základní
informace najdete na vývěsním místě, v případě jeho
nepřítomnosti můžete využít schránku pro písemné
vzkazy. Další službou je i automat na svíčky a možnost
použití veřejných toalet.
§ V pátek 1. prosince do domu s pečovatelskou službou
zavítali Mikuláš a čertovská pětka. Jídla, pití a dobré
nálady bylo dost. Ráda jsem si vyslechla pochvalu na
personál domu i naše sociální pracovnice a těším se na
předvánoční setkání. Str. 5.
§ V 17 hodin proběhla vernisáž výstavy obrazů Berta
VanderMarka ve staré škole. Běžte se podívat na zcela
výjimečné a osobité pojetí křesťanské mytologie.
§ První prosincový víkend již tradičně patřil Zimnímu
táboření na Hvězdě. Hlavní organizaci po zesnulém
Oldovi Scholzovi převzal jeho syn Petr. Pochvala za
bezchybnou organizaci patří jemu a celému týmu
turistických organizátorů. Titul a strana 32.
§ V pondělí 4. prosince se uskutečnilo pracovněspolečenské setkání ředitelů příspěvkových organizací
s vedením města. Alena Švorčíková /MŠ/, Věra
Plachtová /knihovna/, Lubor Bořek /ZUŠ/ a Karel Nývlt
/ZŠ/ se shodli na tom, že by bylo vhodné tato setkání
opakovat. V běžném životě se řeší vzniklé problémy
mnohdy nekoncepčně, časová tíseň neumožňuje delší
diskuse. I my jsme měli z jednání velmi příjemný pocit.
§ V podvečer přišel na náměstí Mikuláš. Váš zájem nás
mile překvapil a zavázal k vymýšlení dalšího zpestření
pro příští rok. Jen nás a určitě i mnohé rodiny s malými
dětmi trápí agresivita těch starších, kteří se bez doprovodu
rodičů snaží škodit a z příjemného setkání s tradicí vytěžit
pár mlsů navíc na úkor druhých. Úmyslně nechceme, aby
čertíci spouštěli hrůzu a působili malým dětem trauma.
Zarážející je zloba a drzost výrostků, kteří jsou schopni na
čerty útočit a připravovat je cíleně o části jejich kostýmů.
§ V úterý 5. prosince po poledni jsme se se Zdeňkem
Kadidlem zúčastnili Valné hromady Branky
v Náchodě. Kromě tradičního hodnocení celoroku byla na
programu příprava Regiontouru Brno , Cyklobusy a plán
činnosti pro rok 2007.
§ Ve středu 6. prosince se rada města před jednáním na
radnici vypravila do skautské klubovny a následně do
bývalého sídla technických služeb Pod Havlatkou.
§ Ve čtvrtek jsem byla ráda účastna poslednímu jednání
komise pro oslavy a výročí v tomto roce. Po výroční
zprávě předsedkyně paní Zdeňky Šváblové jsem
poděkovala všem členům za práci v této oblasti.
§ V pátek 8. prosince jsme přijali ředitele Úřadu práce
v Náchodě Ing. Michala Pejskara a Mgr. Lucii
Sedláčkovou, vedoucí odboru zprostředkování a
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poradenství. Po seznámení se současnou situací
v zaměstnanosti a nezaměstnanosti jsme se dostali
k hlavnímu bodu jednání k budoucí spolupráci při
využívání prostor Pellyho domů. Na jaře příštího roku se
bude schůzka opakovat a již konkrétně specifikovat
nabídku na využívání prostor a projektů ze strany úřadu
práce.
§ Tak jako každý rok máte možnost po skončení vánočních
svátků odstrojené stromky odevzdat ke hřbitovní zdi ze
strany sportoviště na sídlišti do konce ledna 2007. O jejich
likvidaci se postarají poličtí skauti.
§ Krásný smrk – letošní vánoční strom na náměstí
věnovala firma Arhis. Děkujeme.
Ida Seidlmanová

Informace poplatníkům daně
z nemovitostí
Ve čtvrtek 30. 11. 2006 jsme byli pozváni na besedu
s pracovníky Finančního úřadu v Náchodě, kde jsme byli
upozorněni, že k 1. 1. 2007 vstupuje v platnost novela
zákona o dani z nemovitostí č. 338/1992 Sb. vydaná pod č.
545/2005 Sb., kterou se mění zákon č.586/1992 Sb. o daních
z příjmů ve znění pozdějších předpisů a některé související
zákony.
Na základě této novely dochází ke změně tiskopisů
„přiznání k dani z nemovitostí“, včetně poučení (staré
tiskopisy nelze již dále používat). Nové formuláře budou
k dispozici u nás na úřadě (po dovezení z FÚ Náchod)
v kanceláři „poplatky, pokladna“ pravděpodobně od 18.
prosince 2006.
Poplatník podává přiznání k dani z nemovitostí na
změny za uplynulý rok do 31. 1. 2007, daň je splatná
jednorázově do 31. 5., případně ve splátkách.
Ve zkratce Vás informujeme o podstatných změnách pro
poplatníky:
• splatnost do 31. 5. běžného roku jednorázově u daně do
5 000,- Kč /zvýšení hranice/, u daně nad 5000,- Kč
splatnost ve dvou splátkách 1. splátka do 31.5. běžného
roku, 2. splátka do 30. 11. běžného roku
• pouze ve lhůtě od 1. 1. do 31. 1. je umožněno (nejedná se
o povinnost) podávat nově přiznání k dani z pozemků
podle výše spoluvlastnického podílu – ovšem pozor –
pouze u pozemků digitalizovaných /nikoli vedených ve
zjednodušené evidenci/ - nelze u staveb a pozemků
zastavěných stavbami
- v tomto případě má přednost přiznání od spoluvlastníka
podané v uvedeném termínu, ostatním spoluvlastníkům,
kteří daňové přiznání nepodali, pak vyměří daň finanční
úřad z moci úřední a zašle jim platební výměr
Jistým úskalím této změny je to, že může u poplatníka
dojít ke zvýšení daně z pozemků o více, než by
odpovídalo jeho spoluvlastnickému podílu, neboť
minimální sazba za daň z pozemků přiznaných dle
spoluvlastnického podílu za poplatníka je od 1. 1. 2007
Kč 50,- (výše minimální celkové placené daně
z nemovitostí za poplatníka zůstává ve stejné výši, tj. Kč
30,- Kč, tzn. daň poplatník přiznává, ovšem do této výše
neplatí)
V případě komplikovaných případů či dalších nejasností
se můžete obracet osobně na Finanční úřad v Náchodě
/Tyršova 49/, případně na adresu
jolana.doubkova@nac.hk.ds.mfcr.cz
nebo telefonicky na č. 491418360, 491418111.
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Poznámka: Průměrné
základní ceny zemědělských
pozemků, platné od 1. 1. 2007 dle vyhlášky č. 468/2006
budou vyvěšeny na úřední desce – ke změnám v našich
katastrálních územích nedošlo.
Jindra Kosinková, vedoucí finančně správního odboru

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
V rámci pravidelného monitoringu kvality vody z vrtu
Jůlinka na náměstí, bylo v listopadu provedeno podzimní
kontrolní kolo. Odběr vzorků realizovala Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha, která provádí sledování vod v
prostoru bývalé skládky odpadů u Ostašské ulice a rozbor
odebrané vody provedla akreditovaná laboratoř společnosti
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha - protokol o
zkoušce č. 2006/4049. Výsledky rozboru jsou porovnávány
s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly,
v platném znění. Rozbor opět potvrdil, že voda z Jůlinky
vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy a vyhovuje
jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologickobiologické.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Anketa o intervalu svozu
zbytkového odpadu z popelnic

V měsících říjen a listopad byla mezi občany provedena
anketa, vycházející z občasných názorů a požadavků
občanů, volajících po změně současného svozového
intervalu odvozu zbytkového odpadu z popelnic (42 svozů
ročně - od října do poloviny května každý týden a od
poloviny května do konce září 1 x za 14 dní), na 52 svozů
ročně (po celý rok každý týden), případně jiný interval.
Současný interval s četnějším svozem v chladnějších
měsících byl v minulosti zvolen z důvodu potřeby odvozu
popela ze stále používaných tuhých paliv. Anketa byla
provedena proto, aby bylo zřejmé, jak silný je požadavek
této změny a aby rozhodnutí o případné změně bylo o co
opřít. Anketní lístek byl rozšířen pomocí Polického
zpravodaje a doručovací službou České pošty mezi všechny
občany. Ze 423 vrácených lístků, bylo 73 lístků pro 52
svozů, 321 lístků pro 42 svozů, 12 lístků navrhuje změnu na
14-ti denní svoz v zimě a týdenní v létě a 17 lístků navrhuje
14-ti denní nebo měsíční interval celoročně nebo návrat ke
známkám. 17 % odpovědí je tedy pro zvýšení svozového
intervalu, 83 % odpovědí je pro zachování, případně pro
zmenšení intervalu. Výsledek ankety tedy ukazuje na to, že
stávající svozový interval bude zachován. K některým
anketním lístkům byly také připsány různé připomínky a
názory. Od příštího čísla budeme tyto názory postupně
zveřejňovat a vysvětlovat.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Kácení městských dřeviny
V rámci péče o městské dřeviny, bude v tomto zimním
čase opět provedeno pokácení některých stromů. Na sídlišti
u domu č.p. 293 bude pokácena jedna lípa a tři vzrostlé
břízy, nad prodejnou Ledhujka bude pokácen menší javor,
aby byl uvolněn smrk rostoucí v jeho těsné blízkosti,
v parku na autobusovém nádraží bude vykácena okrajová
řada nízkých kulových javorů, které jsou už ve velmi
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špatném zdravotním stavu a vrba rostoucí uprostřed parku,
která je již proschlá, napadená dřevokaznou houbou a
provozně nebezpečná, ze stejných důvodů bude pokácena
jedna lípa ve spodní části lipového stromořadí podél
hřbitovní zdi, ve střední části ulice Na Bělidle budou
z důvodu napadení houbou pokáceny dvě na hlavu řezané
lípy, pod Pellyho parkem bude pokácen nevzhledný prořídlý
hloh a za mysliveckou chalupou v Radimovské ul. bude ze
zdravotních důvodů pokácen jasan a dvě torza - jírovec a
lípa, u Ostašské ulice bude z pěstebních a dopravních
důvodů vykácena jedna řada hustého dvouřadého borového
stromořadí, nad plovárnou budou ze zdravotních důvodů
pokáceny dva javory a u kruhové křižovatky pod kostelem
bude z velké části vykácen nepříliš vzhledný zelený ostrov
zčásti náletových, zčásti v minulosti vysazených dřevin, a to
z důvodu terénní úpravy a možnosti budoucí údržby. Podél
nové silnice pak bude v budoucnu provedena výsadba
nových dřevin.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

v bytech, kteří se třeba ze zdravotních důvodu nemohli akce
ve společenské místnosti zúčastnit. K příjemnému posezení
přispělo i občerstvení. Podával se párek a ke kávě a čaji
domácí buchtičky, které pečovatelky upekly doma.
Navštívila nás i starostka paní Ida Seidlmanová. Bohužel
chyběla živá hudba, ale nakonec se i tancovalo a zpívalo.
„Je to dobrý nápad“, řekl pan Rais, „ u mě už Mikuláš
nebyl 50 let.

VÝLET S „MODR ÝM AUTOBUS EM“
Jednou z dalších akcí, připravovaných pro obyvatele
Domu s pečovatelskou službou v Polici nad Metují, byl
výlet s „modrým autobusem“ do Dvora Králové nad Labem.
Vyrazili jsme odpoledne 31.10.2006, počasí nám přálo,
cesta příjemně ubíhala.
Naším
cílem
bylo
muzeum Špýchar, ve
kterém se konaly dvě
výstavy
na
téma
„Řemesla
našich
předků“ a „Křížová
cesta“.
V samotném
muzeu
nás
trochu
zaskočil počet schodů,
které jsme museli zdolat, ale určitě to stálo za to. V prvním
patře jsme mohli shlédnout zajímavé exponáty týkající
všech možných řemesel (razítka na textil, výuční listy,
vlajky různých cechů…).V druhém
patře byly vystaveny obrazy malíře
Bergla z roku 1759 na téma Křížová
cesta. Po prohlédnutí muzea jsme
vyrazili na náměstí ve Dvoře
Králové, kde jsme se asi na hodinku
rozešli. Někdo se šel podívat na
místní kostel, někdo běhal po
obchodech. Už skoro za tmy jsme
vyrazili k domovu. Na cestě nás
ještě čekala zastávka ve Staročeské
hospůdce na večeři. Každý si dal večeři dle svého gusta.
Jídlo bylo dobré, rychle na stole a donesla ho příjemná
obsluha. Zkrátka výborná tečka na závěr. Velký dík patří
nejen jim, ale také řidiči, který nás šťastně dopravil tam i
zpět. Bylo to hezky strávené odpoledne a už se zase těšíme
na další výlet.
Hana Teichmanová

„V pekle bylo krásně“,
řekl pan Hejzlar po návratu z pekla, do kterého ho 1.12.
odneslo v pytli 5 čertic. Ne nebojte se, pan Hejzlar není
žádný hříšník, opět se jednalo o akci pro obyvatele
pečovatelského domu. Chodil Mikuláš. Naděloval malé
dárečky a čertice metlu. Menší skupinka navštívila i lidi
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Další akci, kterou pro obyvatele DPS chystáme, je výlet do
Křinic na vánoční výstavu. Bude v neděli 10.12. dopoledne.
Původní nápad byl, že pojedeme asi dvěma auty, ale jelikož
se přihlásilo 15 lidí, opět využijeme „modrý autobus“.
Poslední akcí tohoto roku bude posezení u vánočního
stromečku s nadílkou. Ježíškovi jsme si napsali o video,
které chceme v příštích letech využívat k promítání starých
filmů a pohádek.
Jelikož se jedná o poslední měsíčník v tomto roce, chtěla
bych poděkovat všem zaměstnancům pečovatelského domu ,
sociálního odboru a samozřejmě i našim důchodcům, kteří
vypomáhají po dobu nemoci a i v tomto roce se zapojili do
práce, za jejich mnohdy nelehkou práci.
Ilona Kejdanová

Změny v sociální oblasti
Dnem 1. ledna nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Tímto zákonem je zaváděn nový
způsob finanční pomoci osobám, které jsou závislé na
pomoci druhé osoby, a to prostřednictvím nové sociální
dávky – příspěvku na péči.
31.prosince 2006 se zastavuje výplata příspěvku na péči
o osobu blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro
bezmocnost. Uvedené příspěvky budou od 1. ledna 2007
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změněny na příspěvek na péči, který bude náležet osobě,
která je závislá na pomoci druhé osoby. O příspěvku na péči
bude od 1.1.2007 rozhodovat obecní úřad s rozšířenou
působností, v našem případě Náchod.
Další zákony, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2007, je
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo letáky pro
občany, které informují o změnách po 1. lednu 2007.
Uvedené
letáky
budou
následně
distribuovány
prostřednictvím krajských úřadů.
O výši příspěvků a dalších změnách vás budeme
informovat v příštích zpravodajích.
Zaměstnanci sociálního odboru a
pečovatelské služby přejí všem občanům
příjemné svátky,
hodně zdraví
a
spokojenosti do roku 2007.
Sociální odbor

Rozpis lékařů stomatologické
služby na listopad 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

16.12. – 17.12. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
23.12.
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
24.12.
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.
25.12.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
26.12.
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov
30.12.
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
31.12.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
1.1.2007
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
491 502 525
491 521 839
491 541 654
491 582 381
491 523 607
491 543 844
491 581 394
491 581 394

Dobrovolný svazek obcí Policka informuje

Nový výbor Dobrovolného svazku obcí Policka se sešel
dne 10. 11. 2006. Bylo zvoleno nové vedení. Předsedou
svazku se stala paní Ida Seidlmanová, místopředsedou pan
Vítězslav Vítek. Dalším bodem jednání bylo hledání
společných činností pro příští období. Určitý směr by mohla
nastínit aktualizovaná strategie svazku – pokud se do ní
pustíme. Opět se diskutovalo o lepším využití webových
stránek svazku pro propagaci aktivit jednotlivých obcí, o
potřebě sestavit kalendář kulturních a sportovních akcí, aby
nedocházelo k jejich překrývání. Tato spolupráce se nám
stále nedaří.
Největším problémem, které obce v současné době tíží
jsou opravy místních komunikací. Je připravena projektová
dokumentace některých staveb, ale nejsou prostředky na
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jejich realizaci. Uvidíme, jaké možnosti nabídne
programovací období Evropské unie 2007 – 2013. Nyní je
třeba připravit projektovou žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova pro příští rok, hledá se vhodné zaměření
projektu.
Na závěrečné schůzce svazku se bude diskutovat o zimní
údržbě silnic, seznámíme se s návrhem komunikačního
řešení firmy MOPOS (bezdrátový rozhlas, varovný
informační systém obyvatel, internetizace obcí). Pan
Kaválek představí novou publikaci fotografií pana Bauera.
Helena Ištoková, DSO Policka

Nabídka podnik atelům z oblasti
cestovního ruchu
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism nabízí
spolupráci v rámci projektu na oživení domácího
cestovnícho ruchu "Kudy z nudy". Realizován je
prostřednictvím elektronického katalogu na internetových
stránkách www.kudyznudy.cz. Zde je možné bezplatně
prezentovat podnikatelské aktivity tj. lákavě popsané
činnosti, které mohou turisté během svého pobytu v dané
lokalitě provozovat. Nejedná se tedy o popis zajímavých
míst či nabídku ubytovacích služeb, ale pouze o činnosti,
kterými si mohou turisté zpříjemnit svůj pobyt. Zájemci o
tento druh propagace si mohou své aktivity do katalogu sami
zadat na www.kudyznudy.cz pod heslem „Přidejte svoji
aktivitu“. Pod tímto odkazem také naleznou veškeré
potřebné informace, zejména pak podmínky pro zveřejnění
záznamu. Údaje týkající se jednotlivých aktivit jsou pak dále
průběžně aktualizovány a doplňovány.
Na druhou stranu pro tuzemské turisty představuje tento
katalog jednoduchý nástroj, jehož prostřednictvím se mohou
seznámit s nabídkou aktivit, které jim jsou v regionech
České republiky k dispozici k vyplnění jejich volného času
během dovolené, o víkendu či na kratších výletech. Třídění
aktivit odpovídá rozdělení na věkové skupiny (mladí, rodiny
s dětmi, starší) a kategoriím podle jejich zájmů
(adrenalinové sporty, zimní sporty, gurmánská turistika,
lázeňská turistika, relaxace u vody,....). Kontaktní údaje,
které jsou povinnou součástí každé zveřejněné aktivity, pak
umožňují přímo oslovit podnikatele provozujícího vybrané
služby.
Využijte této účinné možnosti oslovení tuzemských
turistů v katalogu s velmi dobrou návštěvností - v rámci
nezávislých měření bylo za období leden - říjen 2006
zobrazeno 3,6 mil. stránek katalogu a zhlédlo je přes 500
tisíc návštěvníků.
Helena Ištoková, DSO Policka

7

¸ ¸¸
¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

V říjnu knihovna vyhlásila literární a výtvarnou soutěž
pro děti (i dospělé)

Moje cesta do knihovny aneb jak jsem
našel/našla svou cestu do knihovny

Soutěžních prací se sešla celá hromádka. Nás čeká
nelehká práce: všechny přečíst a vybrat ty nejlepší. Ve
čtvrtek 21. prosince odpoledne v 15 hodin se všichni
zúčastnění sejdeme v knihovně a společně se podělíme o své
zkušenosti autorské i čtenářské. Na nejlépe hodnocené práce
čekají drobné odměny.

Prodejní burza knih

Knihovna pořádá prodejní burzu vyřazených zastaralých a
poškozených knih.
Kde: v dětském oddělení městské knihovny.
Kdy: ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. prosince 2006 od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin.

Pozvánka
do čítárny broumovské knihovny, kde od prosince do února
2007 probíhá výstava obrazů polického rodáka,
amatérského malíře, pana Josefa Lisáka pod názvem
Obrazy z Broumovska a Policka. Otevřeno je v pondělí,
středu, čtvrtek od 8 do 17 hodin, v úterý celý den od 8 do 18
hodin a v sobotu od 8,30 do 10,30 hodin.
V březnu 2007 bychom rádi tuto výstavu přenesli do Police.

Nabídka knih – tentokrát pro dětské čtenáře:
Havelka, Stanislav: O zvířátkách pana Krbce.
Veselé příběhy napsané podle televizn ích večerníčků.
Havelka, Stanislav: Strašidla na Kulíkově.
Další příhody s duchem Ruprechtem z hradu Kulíkova.
Braunová, Petra: Kuba nechce číst.
První čtení pro menší děti.
Giffová, Patricia R.: Drsňačka Hollis.
Příběh dvanáctileté dívky vychovávané u různých pěstounů.
Kubátová, Marie: Bubáci z Krakonošova.
Strašidelné pohádky z Krkonoš.
Vebrová, Sandra: Luko – mal ý vlkodl ak.
Tajemný napínavý příběh.
Brezina, Thomas: Ségry v průš vihu.
Další příběhy pro malé čarodějnice.
Wilsonová, Jacqueline: Di vný dárek.
Osudy dětí z ro zpadlé rodiny.
Drijverová, Martina: Rytířovo kopí.
Dobrodružný příběh o boji dobra a zla.
Faltová, Věra: Malý Vlk a Bystré Očko.
21 ko miksových příběhů pro nejmenší.
Gálová, Irena: Jak přišly na s vět pampelišky.
Květiny v pohádkách a kolem nás. Součástí knihy jsou 2 CD
s namluvenými pohádkami.

S blížícím se koncem roku vám všem čtenářům,
návštěvníkům i všem ostatním přejeme krásné, klidné
Vánoce, plné pohody a pokoje. Ať do nového roku 2007
všichni vykročíme tou šťastnou nohou.
Vaše knihovnice
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KINO

Úterý 2.1.2007

¸¸

¸

v 19.30 hodin

HE ZKÉ C HVI LKY BE Z ZÁR UKY
Svět psycholožky Hany je ve filmu Věry Chytilové vírem
obtížných, pitoreskních i zoufalých lidských osudů, které hrdinku
chtě nechtě vtahují do svého soukolí. (108 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 9.1.2007

v 19.30 hodin

LET čís lo 93
11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl.
Tohle je příběh čtvrtého z nich. Film v původním znění s titulky.
(107 min., Velká Británie)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 16.1.2007

v 19.30 hodin

RO(C) K POD VR AŤ ÁKŮ
Nový film Karla Janáka nás tentokrát přivádí do světa mladých
muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám
podsvětí a mafie. (104 min., ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 23.1.2007

v 17.30 hodin

AUT A
Animovaná komedie ze světa autíček od tvůrců filmů Hledá se
Nemo nebo Úžasňákovi. Film v českém znění. (92 min., USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 30,- Kč

Úterý 30.1.2007

v 19.30 hodin

KR ÁS KA V NESN ÁZÍC H
Autorský tým režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra
Jarchovského se vypravil do hájemství červené knihovny, aby
odtud vytěžil „realistický“ příběh váhání hlavní hrdinky (Anna
Geislerová) mezi tělem a duší. (110 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč
!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

® ®®

DIV ADL O

Čtvrtek 21. prosince 2006

®®

®

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na již tradiční

VÁNOČ NÍ KONCERT 2006
s orches tr em Václ ava Hybše
Účinkují: Orchestr Václava Hybše, Ladislav Županič, Markéta
Vítková, Irena Koukalová, Ivana Dohnalová a Jan Šmikmátor.
Vstupné: 150,- 140,- 130,- Kč
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Pátek 5. ledna 2007

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na Novoroční koncert

POCTA MUZIKÁLOVÝ M LIBRETŮM
ZDE ŇKA BOROVCE
Pocta muzikálovým libretům Zdeňka Borovce je celorepublikový,
pěvecko-herecký projekt čtyř studentů českých konzervatoří - Jiří
Pek, Katka Falcová, Helena Hamplová David Bouša, za účelem
vzdát při příležitosti pátého výročí úmrtí hold tvorbě a především
osobě pana Zdeňka Borovce – jednoho z nejvýznamnějších textařů
české populární hudby. Celé turné se koná s laskavým svolením
ProVox music publishing s.r.o. a uvádí dějově souvislý,
kostýmovaný výběr z muzikálů Dracula a Monte Cristo.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč.

Pátek 19. ledna 2007

v 19.00 hodin

Zdeněk Nývlt a město Police nad Metují Vás srdečně zvou
do Kolárova divadla na 1. část třídílného
cestopisného seriálu

PERU – říše sl uneční ho boha
Vyprávění spojené s promítáním filmu. Další 2. část uvedeme
v únoru s názvem „BOLÍVIE – Tibet jižní Ameriky“ a 3. část
„CHILE – Oknem autobusu“ a rekapitulující film „Tři země
jihoamerických indiánů“ uvedeme v březnu. Pan Zdeněk Nývlt je
z Červeného Kostelce a v současné době je již raným důchodcem
trvale se věnujícím cestování, filmování a v posledních letech i
veřejné prezentaci svých filmů.
Vstupné: 30,- Kč.

Sobota 27. ledna 2007

v 19.30 hodin

DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově divadle
hru Williama Shakespeara

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
aneb na každého j ednou dojde
Přerozkošná komedie se odehrává v sousedském prostředí
anglického maloměsta, kde příchod chvástavého a zchudlého rytíře
rozpoutá vichřici komických hádek a nedorozumění.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč.

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na Městském
úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377
nebo e-mailem: kultura@meu-police.cz

® ® KULTURA V E M Ě STĚ

®

®


Sobota 23. prosince 2006

v 18.00 hodin

Vás zveme na polické náměstí na

PŘEDVÁ NOČ NÍ VY TRUBOVÁNÍ
Účinkují žáci ZUŠ Police nad Metují. Skautíci přinesou betlémské
světýlko a Ostrostřelci budou opět vařit tradiční nápoj. U stánku si
budete moci zakoupit i nový hrníček s radnicí vyrobený pro
Vánoce 2006.

Sobota 23. prosince 2006

ve 24.00 hodin

Vás zveme do kaple na Hvězdě, kde se koná tradiční

DLOUHO NOČ NÍ VY TRUBOVÁNÍ
v podání žáků a učitelů ZUŠ v Polici nad Metují.
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Neděle 31. prosince 2006
Jste zváni na

SILVESTROVSKÝ PROGRAM
13.00 – 15.00 Silvestrovský vejšlap – každý vyjde ze svého
bydliště po vlastní ose k Čertově skále, kde bude přivítán čertem,
k dostání bude i tradiční čertův šleh a příchozí obdrží minikalendář.
19.00 Silvestrovský ohňostroj

Pondělí 1. ledna 2007

v 15.00 hodin

Masarykovo náměstí Police nad Metují

NOVOROČ NÍ POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍČKY
Poděkování

Výtvarníci děkují všem občanům, kteří byli shlédnout
Výstavu amatérských výtvarníků za hojnou účast. Rádi pro
Vás vytvoříme další díla, která Vám opět za rok ukážeme.
Za umělce Kaufmanová Radka

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

2. ples Zastupitelstva obce
Velké Petrovice
se uskuteční v sobotu dne 13.1.2007
v Klubu hasičů Velké Petrovice.
Začátek od 20.00 hodin.
Hraje Modeus, ved. J. Nývlt
Obecní úřad Velké Petrovice
zve na

Vánoční koncert,
který se uskuteční v úterý dne

19.12.2006
v Klubu hasičů Velké Petrovice.
Začátek od 18.00 hodin
Vystoupí děti z Mateřské školy Bezděkov a Velké Petrovice.
Dále je na programu koncert dětí ZUŠ v Polici nad Metují.

Kult urní akc e v Su chém Do le
17. 12. 2006 v 15.00 hodin
Loutková pohádka (Princezna Solimánská)
29. 12. 2006 v 17.00 hodin
Loutková pohádka (Princezna Solimánská)
13. 1. 2007
Hasičský ples
27. 1. 2007
Ples žen
28. 1. 2007
Dětský karneval
9.2.-10.2.2007 Obecní bál

STĚNAVAN měl 10.10.2006
své 35.výročí

Čas rychle letí nejen nám osobně, ale vlastně všem a
všemu. Takže v tomto roce nejen s lavné výročí našeho
města, ale také pěvecký sbor Stěnavan dosáhl 35. výročí své
činnosti. Oficielně byl ustaven 10.10.1971 a jeho
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zakladatelem a prvním dirigentem byl tehdy nový ředitel
LŠU v Broumově pan Josef Vlášek. Bohužel, pan Vlášek se
tohoto výročí nedožil. Zemřel v minulém roce o letních
prázdninách. Vedl jej neúnavně 34.let. Za jeho vedení sbor
Stěnavan vystupoval na mnoha akcích v našem městě i
mimo něj. Zpíval mnohokráte a téměř pravidelně v Polsku,
ale také v Rakousku a Německu. Na repertoáru má písně
národní, ale i třeba Hašlerky, operety i operetky, písně
Smetanovy, Dvořákovy, Mozarta a mnoha dalších velikánů
hudby. Dále vánoční koledy a pastorely včetně Rybovy
Vánoční mše. Dále zvládá také skladby církevní v latinském
jazyce. Dvě Gruberovy mše, Škroupovu mši a další písně
zpívané při slavnostních mších. Oblíbené jsou vánoční
koncerty v Broumovském klášteře.
Pravidelné bývá
Requiem v dřevěném kostelíku na hřbitově na „Dušičky“. (
V letošním roce výjimečně nebylo, sbor zazpíval v Teplicích
nad Metují). Sbor zpíval také několikrát pro lázeňské hosty
v lázních Velichovky. Mnoho vystoupení vykonal také pro
důchodce v Domově důchodců. Jak se časem členové sboru
obměňují a měli-li bychom tu možnost je všechny spočítat
od doby založení do současnosti, došli bychom jistě
k překvapivému číslu. Ale je zde ještě i několik skalních
zpěváků, kteří zpívají po celou dobu činnosti Stěnavanu.
V současné době převzal dirigentské žezlo a povinnosti pan
Mgr.Ladislav Šikut. V říjnu 2006 se sbor zúčastnil soutěže
pěveckých sborů v Pieszycích v Polsku. Dosáhl velmi
příznivého hodnocení a absolutní jedničkou soutěže se stala
sólistka Stěnavanu paní Romana Rošková. Takže Stěnavane,
hodně zdraví, čisté hlasivky a pokud možno i další mladou
krev do tvých řad.
Antonín Kohl

Stěnavan přijímá nové členy

Stěnavan – pěvecký sbor při ZUŠ Broumov přijímá
kdykoliv nové zájemce o sborový zpěv do svých řad. Tento
pěvecký sbor tvoří především amatérští zpěváci z řad
dospělých a také i mládeže, kteří bydlí v Broumově nebo
dojíždějí z okolí (Hynčice, Meziměstí, Teplice nad Metují a
Police nad Metují). Soubor má kolem 30 členů a proto
zazpívat si v tak početném tělese je opravdu zážitkem.
Mnozí se domnívají, že přihlás it se do Stěnavanu může
jen ten, kdo výborně zpívá, zná noty a rytmus, ale ve
skutečnosti toto není vůbec potřeba, protože kolem vás
zpívá mnoho zpěváků, kteří part již umí a podrží vás.
Nebojte se zkusit přijít i nezávazně na naší zkoušku
v hudební škole každou středu v 17.30 hodin. Zejména
uvítáme mužské hlasy.
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Jako současný dirigent sboru chci poděkovat všem
stávajícím členům za příjemnou vzájemnou spolupráci.
Mgr. Ladislav Šikut

Podzim a doba Adventu v polické
mateřince.
Ve třídě Berušek jsme podzimní období rozdělili do
dvou tématických celků:
„Dráčkové se smějí rádi a barvami jenom řádí“ a „Zima
už se přiblížila v našem kraji – zvířátka a zahrada usínají“.
V listopadu jsme větrné počasí využili k pouštění draků,
pozorovali jsme změny na modřínu na naší zahradě. Pan
školník nám připravil krmítko pro ptáčky – budeme se o ně
celou zimu starat. Při vycházkách si na ulici všímáme
barevných kontejnerů na odpad a už víme, co do nich patří.
Přivítali jsme u nás návštěvu dětí ze školní družiny
s vychovatelkou paní M. Kosovou. Naše děti měly radost, že
nebudou po obědě odpočívat – společně s návštěvou si
povídaly, cvičily a kreslily. Školáci vzpomínali na dny
strávené v mateřské škole a vypravovali, jaké je to ve velké
škole. Naše děti jim předaly vlastnoručně vyrobené dráčky.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.
S rodiči zase předškoláci z Berušek tvořily ve výtvarné
dílně medvídka. Děti stříhaly, vytrhávaly a lepily papír,
rodiče jim s radostí pomáhali. Den se nám vydařil a děti s i
medvídky odnesly domů. Děkujeme všem rodičům, kteří si
našli čas a přišli s námi vyrábět. Těšíme se na další setkání
při vánoční besídce.
Koncem listopadu v naší mateřince začíná advent klepat
na dveře – předvánoční těšení u nás začíná trochu dříve,
protože příprava nejkrásnějších svátků v roce zabere
dětských ručičkám více času. Teď už jsou přípravy v plném
proudu. Vyrábíme přáníčka a dárečky pro rodiče, prarodiče,
zaměstnance celé MŠ, babičkám a dědečkům do DD a DPS.
Po celé školce se rozeznívají tony vánočních koled a slova
básniček, nezapomínáme ani na tanečky nebo říkadla
s pohybem.
V úterý 5. prosince navštívil naší mateřinku Mikuláš
s čertem – z kouzelné knihy přečetl hříchy malých
provinilců – ti potom slíbili, že se polepší. Všechny děti
zazpívaly čertí a mikulášské písničky, přeskočily čertovu
metlu a od Mikuláše dostaly dobrůtky. Úspěšnou nadílku
pak doplnila „čertí diskotéka“ – dětí v červenočerných
oblečkách. Když se děti s rodiči ten den rozcházely domů,
čekalo je u branky MŠ překvapení – tajný Mikuláš (z
protějšího paneláku) daroval všem malou rostlinku
v květináči, aby si ji mohly doma vypěstovat. Za všechny
obdarované moc děkujeme!
Hned druhý den navštívily předškolní děti knihovnu.
Paní H. Jenková si pro ně připravila vyprávění o pohádkách
a pohádkových postavičkách, o Večerníčku. Děkujeme za
pěknou chvilku nad dětskými knížkami.
Ve čtvrtek po Mikuláši nás navštívila paní J. Holasová se
stínovým divadlem „O Ježíškovi“.
Představení zahrála dvakrát, pro každou budovu zvlášť,
aby děti dobře viděly a měly kontakt s loutkami. Zazpívaly
si s nimi vánoční koledy a dokonce si mohly samy stínové
divadlo vyzkoušet zahrát.
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Celý týden také ve školce voní cukroví – děti vykrajují
oblíbené tvary, paní kuchařky nám výtvory upečou, nejstarší
děti budou ještě slepovat. Už se těšíme, jak po besídkách
nabídneme pohoštění všem přítomných rodičům!
Až vyjde toto číslo měsíčníku, budou již ve všech třídách
zářit vánoční stromečky a pro naše děti nastanou pravé
„školkovské“ Vánoce s dárečky – budou to nové hračky,
pomůcky a knížky, se kterými se potěšíme nejen o
Vánocích, ale i celý příští rok.
Tiše, tiše, něco zvoní,
čichám, čichám, něco voní.
To je přece vánoční stromeček,
provoní celý náš byteček.
MŠ

Pečení perníků v Bezděkově
Opět se přiblížil předvánoční čas, a tak se vracíme k
oblíbeným činnostem.
Mezi ty patří především pečení perníků. Děti ho mají
rády a mimo získávání zručnosti si často i zamlsají.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
LISTOPAD 2006 ve škole
Dne 20.11. se všichni vyučující zúčastnili pracovního
setkání s pedagogy Základní školy Londýnská v Praze v
rámci přípravy školního vzdělávacího programu v naší škole.
Jedná se o pilotní školu, která ověřuje zavádění školních
vzdělávacích programů do praxe již čtyři roky. Měli js me
mo žnost nahlédnout do několika vyučovacích hodin a
diskutovat s vyučujícími a vedením školy.
V úterý 21.11. se uskutečnily třídní schůzky a zároveň v
aule 1.hovory s ředitelem školy. Následujícího dne se pan
ředitel sešel na besedě s učiteli v důchodu a proběhla v pořadí
již třetí vernisáž v září otevřené GALERIE NA CHODBĚ.
Tentokrát vystavuje svoje velkoformátové fotografie pan
Pavel Kleprlík. Všechny srdečně zveme k návštěvě.
Velké poděkování patří panu lékárníkovi Jiřímu Pavlovi za
velmi povedenou přednášku na téma Formy a užívání léků,
kterou zorganizovala pro některé třídy paní učitelka Renata
Teichmanová. Ta také navštívila s žáky 8.tříd v rámci výuky
přírodovědných praktik výstavu nádherných fotografií motýlů
pana Odla v městské knihovně.
Ve dnech 24. a 25.11. uspořádala Unie rodičů při naší
základní škole již tradiční BAZAR zimn ího oblečení a
sportovních potřeb.
Poslední listopadový týden proběhlo letošní druhé kolo ve
sběru starého papíru. Další budou následovat na jaře. Výsledky
po tomto druhém kole jsou následující: 1.stupeň 14 219 kg a
2.stupeň 15 252 kg papíru.
Všichni žáci se ve středu 29.11. zúčastnili vystoupení v
divadle, kde jim členové skupiny historického šermu Pernštejn
přiblížili období třicetileté války. Toto představení bylo velmi
zdařilé a žáků m i pedagogům se líbilo.
Vilma Scholzová

Kroužky ve školní družině
Mikuláš ve škole a školce

Také letos nás navštívil na Bezděkově Mikuláš.
Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení přišel již v
pondělí 4.12. Přinesl s sebou prima náladu a spoustu dárků.
Některé děti pochválil, jiné trochu pokáral. Všichni si pak
skočili přes metličku.
Z dárků měl radost snad každý.
Marie Vaisarová
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I v letošním školn ím roce byly zavedeny ve školní družině v
Polici n. Met. tři zájmové kroužky. Kroužek zdravotnický,
který vede pí Eva Řeháková. Scházejí se každé úterý od 14,30
hod. do 15,30 hod. Kroužek vaření, který vede pí Miluše
Kosová a to rovněž v úterý od 14,00 do 16,00 hod. Kroužek
dovedných rukou a aranžování - pí Kosová. Scházíme se ve
středu od 15,00 hod. do 16,30 hod.
V kroužku dovedných rukou pracujeme s různými druhy
materiálů (koženka, sisal, drátky, provázky, textil, papír apod.),
pomocí nichž vytváříme např. ko láže, drhaný obrázek s
naaranžovanými suchými květy, různé obrázky k ročním
obdobím, dále adventní věnce, pomocí ubrouskové techniky
zdobíme květináče, prkénka, vařečky atd. (viz fotografie). Tyto
kroužky jsou bez poplatku, pouze si děti samy přinesou
materiál a výrobky si donesou domů, aby s nimi mohly
vyzdobit svůj dětský pokojíček nebo udělat radost mamince či
jinému, koho mají rády. Mohou se přihlásit i děti, které nechodí
do školní družiny.
Těší se na vás vychovatelky
Miluše Kosová a Eva Řeháková.
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První oddělení školní družiny v MŠ
Police n. Metují
Prvňáčkové ze školní družiny z Police n. Met. navštívili
ve čtvrtek 3. listopadu s paní vychovatelkou Kosovou
mateřskou školu, kam donedávna chodili. Opět se tedy
alespoň na chvíli vrátili do školky, aby pozdravili své
kamarády. Společně jsme si prohlédli velmi pěkné prostředí
v oddělení školky u pí učitelky Lenky Šimkové a načerpali
jsme další inspirace pro práci s dětmi. Děti si společně
pohrály a bylo na nich vidět, že jsou spokojené.
V této spolupráci budeme pokračovat, kdy zase na
oplátku pozveme děti z mateřské školy k nám do školní
družiny.
Miluše Kosová, vychovatelka ŠD

… a sekce houslí

Zá kl ad ní uměl ec ká ško la
in for muj e.. .
Koncert vítězů 15. ročníku soutěže
Concerto Bohemia 2006

Pražský Žofín byl odedávna místem kulturních podniků
a závažných společenských setkání. V sobotu 11. listopadu
2006 se od 19.00 hod. právě ve Velkém sále Paláce Žofín
konal už tradičně závěrečný Koncert vítězů národní
rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů Concerto
Bohemia. Vítězem v kategorii smyčcových orchestrů do 16
let se stal náš Dětský komorní orchestr, který se tak stal již
sedmým hudebním tělesem naší školy, které zvítězilo v této
rozhlasové soutěži. Moderátorem slavnostního večera byl
Lukáš Hurník. Koncert přimým přenosem vysílal Český
rozhlas 3 - Vltava. Česká televize odvysílá záznam koncertu
v sobotu 23. prosince 2006 od 20.00 hod. na ČT 2.

Vše se odehrávalo pod přísným pohledem televizních kamer

Violoncellová sekce našeho orchestru ...
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Sólistky orchestru Káťa Soumarová a MarkétaNádvorníková
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Co nás ještě čeká v prosinci:
7.12. v 19:00
Černá hodinka v knihovně (Smyčcové kvinteto)
8.12. v 18:00
Koncert na náchodském zámku
11.12. v 18:00
Vánoční koncert mladších žáků (Divadlo Police)
13.12. v 18:00
Vánoční koncert starších žáků (Divadlo Police)
15.12. v 18:00
Vánoční koncert smyčců (kostel Bezděkov)
16.12. v 17:00
Vánoční koncert Dechového orchestru (Kino Nový Hrádek)
19.12. v 17:00
Vánoční večírek klavírního oddělení (Sál ZUŠ)
21.12. v 17:00
Vánoční večírek akordeonového oddělení (Sál ZUŠ)
23.12. v 18:00 - Vánoční vytrubování na náměstí
23.12. v 24:00 - Vánoční vytrubování na Hvězdě
ředitel ZUŠ Lubor Bořek

Školicí středisko ZUŠ v provozu

Těsně před prázdninami získala naše škola certifikaci
„Školicího střediska SIPVZ“. Opravňuje nás to k realizac i
kurzů pro pedagogické pracovníky v rámci Státní
informační politiky ve vzdělávání – a i když celý tento
projekt ke konci roku končí, tak se nám podařilo jeden kurz
plně obsadit a pomalu se chýlíme k jeho zakončení. Ve
školení učitelů v oblasti počítačové grafiky a multimédií ale
působíme již někdy od roku 2002. To u nás probíhaly kurzy
organizované Pedagogickým centrem v Hradci Králové. Po
zrušení těchto center byla spolupráce na čas přerušena, ale
po personální stabilizaci nástupnické organizace Školského
zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje jsme tuto
činnost obnovili. Snímek je z kurzu „Digitální fotoaparát ve
škole“. Jsme rádi, že špičkové vybavení našeho grafického
studia může sloužit i ke vzdělávání pedagogů a budeme
v této činnosti pokračovat i v příštím roce.

projektu SIPVZ „Výukou multimédií k mediální výchově
dětí a mládeže“. V sobotu 25. listopadu měli Palečkovi
nejdříve besedu v sále ZUŠ o knižní ilustraci a filmové
tvorbě. Také jme mohli vidět originály filmových i knižních
postav a shlédnout několik filmů.
Perzekuce v dobách minulého režimu paradoxně dala
Palečkovým nový směr jejich tvorby, který je proslavil po
celém světě. Libuše Palečková pracovala původně v hraném
filmu, spolupracovala například na slavném filmu Markéta
Lazarová Františka Vláčila. V dobách čistek ale musela
svou profesi opustit. Josef Paleček tehdy již také nepatřil ke
tvůrcům, které by měl komunistický režim „rád“, a tak
společně s manželkou hledal novou tvůrčí cestu – a tehdy
přišel nápad zkusit dětskou literaturu. Paní Palečková,
zkušená scénáristka, začala psát příběhy a manžel je
ilustroval.. Naši muzikanti například znají půvabnou
klavírní školičku a možná že doma objevíte i nějakou
pohádku. Protože to ale byla doba paradoxů, tak se
Palečkovi více než doma prosadili v zahraničí – a jejich
knížky začaly vycházet po celém světě. Kompletní dílo
vydali Japonci, ale pozadu nezůstala ani Austrálie nebo
Jihoafrická republika, o západní Evropě ani nemluvě. Filmy
psala a režírovala paní Palečková a krásné výtvarné
zpracování vytvořil „Palda“ jak mu jeho žena říká.
Nyní spolu připravují seriál o skřítkovi, který objevuje
svět, tak ho snad brzy uvidíme.
Po besedě přišlo ještě jedno překvapení určené mladým
výtvarníkům. „Palda“ s nimi odešel do výtvarného ateliéru,
a tam jim věnoval lekci ilustrátorské tvorby.
A náš animátorský spolupracovník Milan Vítek získal od
Palečkových souhlas použít některou z krásných postaviček
do našeho školního kurzu animace.
Děkujeme a přejeme Palečkovým hodně zdraví a tvůrčí
pohody.

Palečkovi při besedě

Vladimír Beran

Pohádka o Palečkovi
Naši milí přátelé, paní Libuše Palečková a její manžel
Josef Paleček po několika letech opět zavítali do Police nad
Metují. Možná si ještě budete pamatovat nádhernou výstavu
obrazů a ilustrací Josefa Palečka, starší žáci si možná ještě
vzpomenou na Kolárovo divadlo plné dětí a strhující
vyprávění Palečkových. Právě tehdy byl položen základ
jejich nynější návštěvy u nás, která se uskutečnila v rámci
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Josef Paleček při ilustrátorské dílně ve výtvarném
ateliéru ZUŠ
Vladimír Beran
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GOOD NEWS – Dobrá zpráva Berta
VanderMarka
Jak již napovídá jméno, narodil se náš host v Holandsku,
kde také vyrostl a vystudoval Královskou akademii
výtvarných umění. Až v dospělosti se přestěhoval do USA a
zde také prožil zásadní změnu svého života. Poznal, že Bůh
je živý, miluje ho a pos lal svého syna Ježíše Krista na Zemi
proto, aby i on – Bert byl zachráněn ze svých hříchů a získal
věčný život. Bert se stal křesťanem a začal svým životem i
uměním oslavovat Boha a od té doby přináší mnohým lidem
„Good News“ – dobrou zprávu o spasení.
Setkal jsem se s ním na jeho přednášce na jaře letošního
roku v Hradci Králové a ihned mě jeho obrazy zaujaly. Je to
křesťanské umění, ale přitom úplně jiné než to, které známe
z našich galerií nebo obrazových publikací. Není jiné tím, že
se pohybuje na rozhraní reality a abstrakce, ale je výjimečné
úhlem pohledu. Většina obrazů malovaných na biblické
motivy jsou totiž ilustrace.
Malíř stojí mimo probíhající děj popisuje nám ho
vizuálními prostředky. Všichni jsme tak už nesčíslněkrát
viděli různě pojatá zastavení Křížové cesty, Pietu, Poslední
večeři ….
Bert VanderMark ale své obrazy maluje tak, že sám buď
stojí uvnitř děje, nebo se snaží vyjádřit pocity a prožitky
biblických postav.
Proto například příběh z Markova evangelia, kde Kristus
utiší bouři, namaloval v obraze „Zmlkni, utiš se!“ pohledem
z paluby přes příď lodi na klidnou vodní hladinu. Jako by
stál společně se svým Spasitelem na jedné lodi.
Ale vždyť on s Ním na jedné lodi také doopravdy je!
V jiném příběhu ze Skutků apoštolů horlivý farizeus
Saul z Tarsu při pronásledování křesťanů byl zastaven
Ježíšem. Po tomto setkání oslepl a když po třech dnech
znovu prohlédl, stal se Kristovým následovníkem. Obraz
„Můj bratr Saul“ představuje první záblesk světla do
Saulových očí po třech dnech tmy.
Většina lidí určitě zná příběh proroka Jonáše, kterého na
jeho útěku před Božím povoláním za strašlivé bouře
námořníci vyhodili z lodi a Jonáš strávil nedobrovolně
v břiše velryby tři dny. V obraze se malíř snaží zachytit
pocit, jaký asi mohl Jonáš prožívat při svém nechtěném
putování velrybím jícnem.
Tato výstava byla domluvena během jarní návštěvy
našich amerických přátel sdružených ve skupině „St. Louis
Gospel and Arts Team“ při jejich koncertu v Kolárově
divadle a výtvarném workshopu v ZUŠ v Polici nad Metují.
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Obrazy Berta VanderMarka doplňuje několik drobných
prací jeho přátel a také ukázky z jeho užité tvorby. Bert je
majitelem grafického „Studia Montage“, v USA patří mezi
přední výtvarníky v oboru grafického designu a je
vyhledávaným specialistou na vizuální komunikaci. On sám
o sobě říká, že dělá dvojí umění. Jedno, kterým se živí a
druhé, které mu jde ze srdce. Na této výstavě máte možnost
vidět obojí.
Kolekci uzavírá fotoreportáž z výtvarné dílny, která se
pod Bertovým vedení uskutečnila ve výtvarném oboru
Základní umělecké školy v Polici nad Metují a několik
snímků ze zmiňovaného gospelového koncertu.
Výstava je otevřena od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do
16:00 každou sobotu až do konce roku ve Staré škole
(dřevěnka) v Polici nad Metují.
Všechny Vás srdečně zveme k návštěvě výstavy, která se
svým obsahem krásně „strefila“ do období Adventu.
Na závěr ještě otiskujeme několik obrázků z vernisáže.
Vladimír Beran
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to jak po odborné stránce, tak i z hlediska pracovního
nasazení. A jaké to je s profesionálním kameramanem za
zády?

Rodinné malování opravdu „rodinně“
Program pro rodiče a rodinné příslušníky žáků
grafického studia výtvarného oboru, realizovaný v rámci
projektu SIPVZ „Multimédia – děti učí své rodiče“ se
pomalu chýlí k závěru. Uskutečnili jsme tvůrčí dílny na
téma „Tvoříme animovaný film, Malujeme v počítači a
Navrhujeme si tričko“. Před námi je ještě téma „Natáčíme
rodinný film“, které bude ale v době vydání měsíčníku již
minulostí. Na poslední předvánoční týden připravujeme
bonus – „Týden otevřených dveří“ – přesněji „Týden
otevřeného malování“. Nebude to žádná lekce s programem
nebo výkladem, rodinní příslušníci žáků grafického studia
mohou prostě přijít do hodiny svých ratolestí, sednout si
k jejich počítači a „zamalovat“ si prostřednictvím
elektronického štětce – grafického tabletu.
Pro přiblížení atmosféry našich lekcí publikujeme jeden
snímek, který dokazuje, že atmosféra byla skutečně rodinná.
Vladimír Beran

Filmové workshopy v Hradci Králové
Mladí filmaři
z grafického studia toho sice moc
nenatočili, ale přesto se pilně připravují. Po týdenním
filmovém plenéru v polském Radkově jsme absolvovali –
opět v rámci projektu SIPVZ „Výukou multimédií
k mediální výchově dětí a mládeže“ a za grantové peníze
dva víkendové workshopy. Ty se konaly ve středisku
amatérské kultury Impuls v Hradci Králové a byly vedeny
absolventy a pedagogy FAMU. První workshop vedl režisér
MgA. Bc. Vít Karas a ten druhý hned dva pedagogové –
MgA. Ing. Pavel Marek (katedra režie FAMU) a MgA. Doc.
Jiří Myslík (katedra kamery FAMU). Jak jednoduše
charakterizovat tyto dva víkendy? Byl to prostě „nářez“ – a
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Náš kameraman to komentoval slovy, že se za jedno
odpoledne naučil víc, než za celý život.
S našimi novými učiteli jsme navázali kontakt a jednáme
o možnosti speciálních filmových dílen přímo u nás v Polici.
Má to ale jeden háček – pokud se nám podaří sehnat peníze.
Projekt, ze kterého jsme platili všechno naše cestování a
nadstandardní vyučování koncem roku končí a jak to bude
se SIPVZ dál, to nikdo neví (podle některých signálů ale už
nebude). Nenašel by se nějaký sponzor, který by pomohl?
Vladimír Beran

Živá animace

Jeden projekt v rámci SIPVZ ale ještě poběží – tady
trochu vyděláváme na tom, že bylo možné podávat projekty
dvouleté, takže zde přece jenom vzniká přesah i po ukončení
SIPVZ. Během minulého roku jsme se skamarádili
s Milanem Vítkem, animátorem a filmařem a „upekli“ jsme
společně program, ve kterém předá našim žákům své
zkušenosti z animace – a že jich má z dob svého působení
ve studiu Bratři v triku dost. První lekce, ve kterých se žáci
učí základům klas ické kreslené animace již máme za sebou,
takže můžete v následujících snímcích „ochutnat“ trochu
z atmosféry ateliéru nad prosvětlovacími pultíky. Letos bude
ještě jedna lekce a po novém roce budeme pokračovat.
Výsledkem projektu bude nejenom to, že se naši žáci něco
naučí, ale také vznikne učebnice animace, kterou budeme
používat v další výuce.
Vladimír Beran
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Polická univerzita volného času aneb Z lavic polické Alma Mater
Na programu Polické univerzity volného času byla ve
čtvrtek 9. listopadu přednáška Ing. Jiřího Hůlky, pracovníka
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, s názvem Jaderná
fyzika populárně. Bohužel, hned na počátku se shromáždění
posluchači dověděli, že pozvaný lektor uvízl v dopravní
kalamitě někde u Hradce Králové, a že se snad dostaví se
zpožděním. Dále se dověděli, že obvyklý hudební úvod
tentokráte odpadá, protože v ZUŠ mají odpolední
vyučování. Po těchto ne právě příjemných zprávách však
následovala zpráva daleko milejší, totiž, že se po delší
přestávce, způsobené zdravotními problémy, mezi
posluchače vrátil jeden ze služebně nejstarších a také
nejaktivnějších žáků – pan Ing. František Klapal. A hned mu
připadla role zachránce - a nebylo to poprvé – v situaci, kdy
ohlášený lektor nebyl právě k disposici a kdy zaujal místo
přednášejícího. Tématem jeho „náhradní“ přednášky byly
tentokrát včely a z jeho zaujetí bylo na první pohled patrné,
že k těmto tvorům má velmi blízko. V poutavém vyprávění
se posluchači dověděli zajímavé podrobnosti ze života
včelího společenství, o vývoji včelího jedince od vajíčka,
přes larvální stadium a kuklu až po dospělou včelu. Poznali,
jak přichází na svět včelí královna – matka, dělnice či
trubec, seznámili se s včelími produkty, vesměs známými
jako potravina nebo používanými v medicíně či kosmetice
(med, vosk, propolis, včelí jed, mateří kašička) a mnoha
dalšími fakty o tomto mnohostranně užitečném hmyzu.
Díky, Františku.
Asi s hodinovým zpožděním dorazil pak původně
deklarovaný lektor, pan Ing. Jiří Hůlka a pokusil se ve
zkráceném čase přednést alespoň část své připravené
přednášky. Přes zdánlivou odtažitost a náročnost tématu,
poskytl posluchačům celou řadu někdy i překvapivých
informací, a nutno říci, že formou velmi přístupnou. Mnozí
jistě věděli, že člověk je neustále příjemcem různého
škodlivého záření, ale málokdo tušil, že hlavním zdrojem
tohoto ozařování nejsou jaderné elektrárny nebo jaderné
pokusy, ale že téměř polovinu (49 %) z přijatého ozáření
tvoří radioaktivní plyn radon. A tento radon je vlastně
všudypřítomný, vzniká jako konečný produkt v řetězci
radioaktivního rozpadu uranu v nitru země, na povrch země
difunduje z hlubin a snadno proniká do obytných domů, ve
kterých žijeme a jeho likvidace spočívající v intenzivním
větrání je vlastně velmi nedokonalá, protože je téměř
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okamžitě nahrazován radonem novým. Dalšími zdroji
záření, které člověk přijímá jsou pak gama paprsky ze země
(17 %), kosmické záření (14 %) a dokonce radionuklidy
z vlastního těla člověka (9 %). Hlavní podíl v těchto
radionuklidech má pak radioaktivní draslík 40 K. Na grafech
pak dokázal, že např. černobylská tragedie neměla zdaleka
tak dramatický vliv na celkovou úroveň ozáření, jak bylo
mediálně často prezentováno. Česká republika je totiž
poměrně bohatá na zásoby uranu v podzemí, což už samo o
sobě vytváří zvýšené radioaktivní pozadí oproti jiným
územím. S nádechem poněkud černého humoru pak člověka
napadá, že praotec Čech mohl být při výběru nové vlasti
trochu opatrnější a nedávat tak velkoryse přednost mléku a
strdí před obsahem podzemí. Nicméně doba vyhrazená lekci
uplynula a pan Ing. Hůlka musel přednášku ukončit.
Rozloučili jsme se s tím, že pokud možno v blízké
budoucnosti opět mezi nás přijede a dokončí to, co dnes
nestihnul.
Ani předposlední akce Polické univerzity se neobešla
bez komplikací. Z technických důvodů odpadla přednáška
paní Hany Hindrákové – Kenya očima dobrovolníka a místo
toho na poslední chvíli „zaskočil“ pan Libor Jenka, aby se
s posluchači podělil o své zážitky a zkušenosti v moderní
sportovní adrenalinové disciplině – paraglidingu. Pro
nezasvěcené – jde o létání na padákovém kluzáku, a to létání
bezmotorové nebo s přídavným motorem. Na úvod
přednášky zazněla opět hudba, kterou zajistil ředitel ZUŠ
pan Lubor Bořek. Ve své milém vystoupení se nám
představila asi nejmladší generace houslistů zdejší ZUŠ sestry Karpfovy, které zahrály ze svého repertoáru tři známé
písně a jejich výkon byl po zásluze oceněn potleskem. Pak
již nás ledovala vlastní přednáška pana Jenky, který nám
v úvodu vysvětlil některé technické záležitosti týkající se
paraglidingu, seznámil nás s konstrukcí kluzáku, různými
druhy startování, s ovládáním padáku při letu a s pravidly
létání. Na závěr potom došla řada i na fotografické záběry z
jeho vzdušných výletů. A bylo skutečně co obdivovat.
Vždyť takové pohledy na blízké i vzdálenější okolí Police
nemá obyčejný člověk příležitost vidět často. Je to skutečně
rozdíl, jestliže stojíme před přísným majestátem Starosty a
Starostové
nebo
něžným
majestátem
Milenců
v Adršpašských skalách či s úžasem vnímáme mohutnost
skalních stěn Chrámového náměstí v Teplických skalách
z pozice na zemi stojícího mravenečka a když vidíme tytéž
útvary z výšky několika desítek metrů z pozice letícího orla.
A už nyní se těšíme na připravovanou výstavu těchto a
dalších fotografií z dílny tohoto novodobého Ikara.
Podzimní semestr již 6. ročníku Polické univerzity
volného času zakončili pos luchači netradičně, a dá se říci
stylově. Jestliže v dobách nezbedného bakaláře se studenti
scházívali ve vyhlášených krčmách, studenti Polické
univerzity dali přednost hronovské kavárně Blanka.
V hezkém prostředí tohoto zařízení s příjemnou a ochotnou
obsluhou, při zákusku, šálku kávy, zmrzlinovém poháru č i
sklence vína a v pohodové atmosféře vyslechli z úst paní
starostky Idy Seidlmanové závěrečné hodnocení právě
skončeného semestru a nástin akcí semestru následujícícho a
zároveň převzali absolventská osvědčení. Poté nastala malá,
ale milá proměna. A tak jako mají v Praze svou poetickou
vinárnu Viola, zrodila se v Hronově pro tuto chvíli poetická
kavárna Blanka. To, když se slova ujala „paní domu“, paní
Blanka Faltová. Prostými slovy se vyznala ze své lásky
k poezii a posluchačům přednesla několik ukázek ze své
knížky veršů – Dotek štěstí. Svými upřímnými a milými
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verši jistě zaujala většinu přítomných a to i těch, kteří se
třeba s poezií dosud spíše míjeli. S pocitem příjemně
stráveného odpoledne se pak účastníci vraceli zpět do
Police. Byla to opravdu vydařená tečka za letošním
ročníkem polické univerzity seniorů.
Teď snad už nezbývá než popřát hezké Vánoce a hodně
úspěchů a hlavně zdraví v roce 2007 všem těm, kteří se o
úspěch nejen tohoto dne, ale i celého ročníku zasloužili,
totéž popřát rovněž všem posluchačům Polické univerzity
volného času a těšit se na další pokračování v roce příštím.
Ing. Václav Eichler
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
e-mail: skola@spshronov.cz
kontakt: ' 491 485 048 7 491 482 226
www.spshronov.cz

Inovace studijního oboru na Střední průmyslové škole v Hronově je ovlivněna
technologickou revolucí ve strojírenství. Ta nenechává chladnými změny v oblasti chápání
strategie nasazení ICT. Pohled na problematiku se stává výrazně komplexnější díky přímým
vazbám na strategii správy životního cyklu výrobku (PLM – Produkt Lifecycle
Management), jejím cílem je zefektivnění produkce při zachování vysoké kvality produkce,
optimální ceny a zákaznické variability.
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pan Tomáš Fiedler a slečna Markéta Pohlová
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Výrobní a informační systémy
Zavedením nového výukového předmětu „Výrobní a informační systémy“ s podporou projektu
„INTEGRACE VÝUKOVÝCH PŘEDMĚT1Ů DO IS PODNIKU“ bude student schopen se svou
kvalifikací pracovat v předvýrobních a výrobních útvarech průmyslových podniků a firem.

INF OR M UJ T E S E N A DN E C H O TE V Ř E N Ý C H D V E Ř Í

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech: 14.12.2006 a 11.1.2007 od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 2. 12. 2006 od 9,00 do 12,00 hodin.

J U B I LE A

ZZZZZZZZZZ

V měsíci listopadu 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
pan František Thér
75 let
pan Jan Ticháček
paní Marie Plachtová
paní Marie Ungrádová
pan Gustav Duchatsch
paní Anna Pourová
80 let
paní Božena Krtičková
paní Jiřinka Rotterová
pan Josef Ptáček
pan Ctibor Frencl
85 let
paní Anna Beranová
paní Marie Kristová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody
do dalších let.

S TA TI S TI KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 30. 11. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4289 obyvatel.

S ŇA TK Y
pan
pan
pan
pan
pan

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v listopadu řekli
Zdeněk Brutovský a paní Monika Burkett
Rostislav Haitl
a slečna Hana Řezáčová
Václav Macek
a paní Blanka Vernerová
Oldřich Bohadlo
a slečna Dana Brožová
Daniel Pražák
a slečna Kateřina Fraňková
a jeden pár, který si nepřeje být jmenován
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V Í TÁ N Í O B ČÁ N K Ů Z Z Z Z Z Z
V sobotu 25.11.2006 jsme přivítali v obřadní síni
městského úřadu poslední letošní „várku“ našich
nejmenších.
MATĚJ V E N C L Í K
RENÉ Š T Ě D R O N S K Ý
MONIKA S T Ř E D O V Á
KLÁRA Ř E H Á K O V Á
ONDŘEJ J I R M A N
VÍTEK Č Á P
JAN T H E R
DANIEL M A T Y S K A
TEREZA H A V L Í Č K O V Á
KLÁRA J I R M A N O V Á
MIROSLAV H L A V Á Č E K
SIMONA K A N Ě R O V Á
ELIŠKA G A V E L K O V Á
ANNA S V A T O Ň O V Á
KAROLINA K U N C O V Á
ONDŘEJ M A L Í K
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S TŘ Í B R N Ý PO D V E ČE R Z Z Z Z Z
Výročí 25 let od uzavření manželství si s námi v obřadní
síni připomněli manželé Zdeněk a Lenka Fátorovi.

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Občanské průkazy vydané do 31.12.1996 přestávají být
po Novém roce platné!
Pokud jste si ještě nezažádali o vydání nového, máte
nejvyšší čas. Sice to nestihneme v termínu, ale mělo by to
být ještě bez pokuty.
Výjimka: občanské průkazy občanů narozených před
1.1.1936, pokud je v nich doba platnosti „bez omezení“. –
Platnost těchto OP končí – a to už bez výjimky –
31.12.2008.
Dagmar Hambálková

Mgr. František Janeček,
hlavňovský rodák a přispěvatel do Polického měsíčníku
oslavil letošního 11. listopadu své sedmdesátiny.
Jubilant se celý život věnoval dětem a mládeži jako
profesor
matematiky,
ředitel
gymnázia,
vedoucí
pedagogického centra. Sepsal učebnice a testy matematiky
pro gymnázia…
Panu Janečkovi děkujeme za spolupráci a kromě zdraví,
neutuchající energie a každodenních radostí přejeme další
plnění přání a plánů.
K přání přátel pravidelně se scházejících se přidává i
město Police nad Metují.
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Nová komise – zdravotně sociální –
zahájila svou činnost
Na návrh MS ODS Police nad Metují byla při MěÚ
Police nad Metují pod vedením Bc. Moniky Trnovské
zřízena sociálně zdravotní komise, která zahájila svou
činnost dne 5.12.2006. Jejími dalšími členy jsou paní Mgr.
Lenka Fulková, MUDr. Jaromír Kopecký, Hana
Teichmanová, Ivana Richterová.
Chceme nabídnout pomoc všem občanům, kteří ji
potřebují, zejména seniorům, nemocným, zdravotně
postiženým a sociálně potřebným všech věkových kategorií.
V rámci plnění komunitního plánu naší obce Vás budeme
rovněž průběžně informovat o změnách v legislativě ve
zdravotní a sociální sféře, abyste byli v dané problematice
lépe orientováni. A v neposlední řadě pro Vás budeme
pořádat různé odborné semináře, přednášky, besedy a akce
s významnými osobnostmi nejen z oblasti medicíny. První
seminář se bude konat v měsíci březnu u příležitosti
Mezinárodního dne zdravého spánku, Mezinárodního dne
invalidů a Mezinárodního dne tuberkulózy. O termínu a celé
akci Vás budeme včas blíže informovat.
Aby byl co nejlépe splněn účel naší komise, uvítáme
jakýkoliv nápad, připomínku, návrh, který by obohatil naše
plány a přispěl k co nejlepšímu využití naší práce. Se svými
podněty se můžete obracet na všechny členy naší komise
nejlépe prostřednictvím mailu:
(Monika.Trnovska@seznam.cz, fulkova.lenka@tiscali.cz,
jar.kopecky@tiscali.cz, na MěÚ u paní Hany Teichmanové
– sociální referentky – mail: Teichmanova@meu-police.cz )
Bc. Monika Trnovská

Ptáka ustřelit, vítězství utrpět

Zdánlivě nelogický nadpis ostrostřelcům gardy polické
připomíná, že se blíží konec roku: poslední měsíc je již
klidnější, neboť se již v zimě nebojuje. Několikrát se
sejdeme ve spolkové místnosti, probereme ušlou sezónu a
dohodneme, co je třeba zabezpečit před zimou. Věříme, že
již co nejdříve se do činnosti spolku zapojí ostrostřelečtí
kadeti, kteří se v klášteře poprvé sešli 2. prosince t.r.
v počtu šesti hochů ve věku od dvanácti do šestnácti let.
Budou se zde seznamovat s historií, tradicí našeho města, a
též se zbraněmi a terčovou střelbou. U jiných spolků je to
úplně normální činnost.
Připravujeme se již tradičně na “Dlouhou noc“, aby na
polickém náměstí nikdo netrpěl žízní a zimou, když už si
přijde pro betlémeské světýlko.
Ale neméně starosti je i se střelbami na Svatého Štěpána,
kdy je vyvrcholení a zároveň ukončení střelecké sezóny.
Samotná příprava probíhá již několik dnů předem. Těžko se
o tom píše, protože každý má svou zaručenou metodu,
kterou tají: někdo láduje kuli, druhý střelu ogivální, ale
pouze jen kompresní a ten zase expanzní. Odbornosti létají
vzduchem, ale nakonec se dozvíte, že je to všechno lautr
jedno, neboť vše je v ucpávce a v mazání: ten chválí kozí
lůj, ten zase psí sádlo, či dětský prdelkový olej. Na jednom
se však shodou všichni: olověné střely musí být lity jedině
za úplňku na křižovatce čtyř cest, v kruhu namalovaným
nohou černého kohouta. Ti, kteří to zkusili by mohli
vyprávět, ale zřejmě někde udělali chybu, neboť střelecké
výsledky tomuto snažení neodpovídali.
Střílení ve druhý svátek vánoční je především setkání
přátel a kamarádů se širokého okolí. Nejsou to závody
v pravém slova smyslu. Je to bouchání kratochvílné a
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zábavné. Střílí se “Ku ptáku“. Je to jedna z nejstarších
střeleckých soutěží, ještě z dob luků a kuší. Terčem je
dřevěný, z prkének vyřezaný a sestavený pták, tvarem
připomínající orlici, barevností papouška a velkosti slepice.
Pořadí střelců se losuje a střílí se tak dlouho dokud je do
čeho. Sražením celého ptáka, nebo jeho podstatné části,
závod končí. Neúspěšní střelci a diváci jásají a vítěz přijímá
gratulace. Veselá střelecká společnost se pak odebírá do
některé příjemně vytopené hospůdky, kde je pohoštěna na
účet vítěze dnešního dne. Ten pak smutné hledí do
portmonky, neboť utrpěl těžkou výhru. Takto byl vloni
postižen náš pán hejtman, který letos musí na střelnici přijít
s novým namalovaným ptákem.

zpíváme, promítáme fotky nebo videa z uplynulých akcí a
hrajeme společenské hry, například bingo. Říjnovou oslavu
nám zpestřil pan Křesťan, který přišel zazpívat a zahrát na
varhany a tahací harmoniku písničky z filmů pro pamětníky.
Za jeho vystoupení mu velmi děkujeme a těšíme se na jeho
další vystoupení na společné vánoční oslavě v pátek 22. 12.
2006.
Ve čtvrtek dne 7. 12. 2006 se uskuteční Mikulášská
zábava s hudbou pana Langera.
Ve dnech 15. – 16. 12. 2006 proběhne v našem domově
prodejní vánoční výstava. Srdečně Vás zveme k její
návštěvě a nákupu výrobků našich klientů i zaměstnanců.
Děkuji všem zaměstnancům za velice obětavou a dobrou
práci, kterou našim obyvatelům dávají a tím zajišťují jejich
příjemné žití. Zároveň děkuji všem přicházejícím do našeho
domova, kteří svou přítomností a dobrými skutky pomáhají,
aby obyvatelé měli kontakt s děním v našem městě a okolí.
Jménem celého domova Vám všem přeji příjemné
prožití vánočních svátků se svými blízkými a hodně zdraví
a štěstí v příštím roce.
Za DD Věra Kašíková

Malování, uzlování, aneb život ve
skautské klubovně

Hodně zdraví a štěstí přátelům, kamarádům, sousedům,
všem v Polici nad Metují a okolí přeje Ostrostřelecká garda
Spolku vojenských vysloužilců Václava hraběte Radeckého
v Polici nad Metují.

Konec roku v domově důchodců

Dne 11. 10. 2006 se uskutečnil v Kollárově divadle
humanitární koncert. Na pódiu vystoupili Kamarádi osady 5,
Pevná vůle, Oldřich a Libor Jenkovi, Jiří Trnovský. Na
zdárném zajištění akce se podíleli také technici Kollárova
divadla, kulturní pracovnice slečna Petra Jansová, Jaroslav
Škop (výlep plakátů), Jan Pavlík a projektor zapůjčil ředitel
školy p. Karel Nývlt. Výtěžek ve výši 4.030,- Kč bude
použit na další akce pro obyvatele našeho domova.
Děkujeme učínkujícím a všem ostatním, kteří se podíleli na
zajištění akce i Vám, kteří jste nás svou účastí na koncertu
podpořili.
Na začátku listopadu jsme využili krásného podzimního
počasí a vyrazili jsme s obyvateli našeho domova na výlet
do polských Vambeřic. Zde jsme navštívili muzeum
pohyblivých betlémů, baziliku Matky boží, kterou nás
provedl a zasvěcený výklad podal polický farář Marian
Lewicki, za což mu tímto děkujeme. Na závěr jsme
navštívili minizoo a skanzen Mariana Gancarského.
V polovině listopadu jsme se zúčastnili společného
podzimního posezení v ÚSP Česká Skalice. Klienti různých
domovů z okresu Náchod se zde pobavili při hudbě a tanci.
Každý měsíc pořádáme pro oslavence z řad našeho
domova narozeninové párty, na kterých si povídáme,
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Měsíc listopad přinesl několik zajímavých událostí ve
skautské klubovně. Tak nejprve si skautky a světlušky
vymyslely malování. To jako že chtějí pěknou barevnou
klubovnu.. „ A Kari, že nám opravíš ty popraskaný zdi?“
„No jistě holky.“ Říkal jsem si, že to půldne tomu mohu
věnovat. Když chtějí malovat, ať si hrajou. Jenže … „ Že
nám očistíš a natřeš ten trám? A šla by tahle skříň semhle?
A tahle tamhle?“ Nakonec bylo z jednoho půldne dva a půl
dne. Ale stálo to zato. Děvčata, malá i velká, se v klubovně
celé dva dny pilně činila. Batikovaly nové závěsy na okna,
statečně mávaly malířskými štětkami, vařily i uklízely.
Dokonce jim v rohu klubovny vyrostl krásný buk. I kluci,
kteří jinak dělali pořádek na půdě jim přišli kavalírsky
pomoci. Takovéto činnosti ke skautské činnosti patří. Co
z toho dětem doma rodiče dovolí? Moc ne. Tak alespoň tady
mohou realizovat své nápady a získávat první užitečné
zkušenosti. Co na tom, že výsledek není dokonalý. Je jejich..
A klubovna díky společnému snažení hřeje barvami léta a
podzimu. Je příjemná a útulná.

Další velkou akcí byly uzlařské závody. Při nich skautky
i skauti měřili šikovnost svých rukou při vázání uzlů. A že
to mnohým šlo velice dobře. No zkuste si uvázat za seobu
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šest různých uzlů za 28 vteřin. To byl čas vítěze. Tedy spíše
vítězky – Smíška. Jako host se přijel z Náchoda podívat i
bratr Akéla, což je opravdu uzlařský odborník který
s provazem umí skutečné divy. Předvedl hodně zajímavého
a užitečného a inspiroval mnohé z účastníků k dalšímu
zájmu o provazy a práci s nimi. Těsně před konáním závodů
se podařilo dokončit v klubovně krb, takže na závěr závodu
mohl být slavnostně zapálen a uveden do provozu. Tak
v klubovně poprvé zapraskal oheň a zahalil ji štiplavý dým.
Bude to příjemné si v zimních večerech posedět u krbu,
povídat, hrát a zpívat.

Třetí událost přišla začátkem prosince. To se den po
Mikuláši sešla v klubovně Rada města Police, aby se
podívala na to, co všechno se v klubovně povedlo udělat a
jak jsou zhodnoceny peníze, které do rekonstrukce objektu
byly vloženy. Setkání se také zúčastnila Mgr. Smolíková,
vedoucí odboru volnočasových aktivit z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Řeč byla nejen o změnách,
kterými objekt prošel, ale také o tom, co je ještě potřeba
udělat, o tom, jakou činnost skauti nabízejí dětem, jak
vypadá spolupráce s městem. A samozřejmě i tom, jak
získat na podporu této činnosti prostředky z grantů
vyhlašovaných krajským úřadem.
J. Hejnyš, vůdce střediska

Fond pro pozůstalé v Polici
Metují a okolí a jeho činnost

nad

Na pátek 20. října 2006 jsme naplánovali výlet na půl
dne po okolí Police n.M. Bylo krásné počasí a autobus ve
12.00 hod. odjížděl od CDS – garáže v Polici na okružní
jízdu. Cestou jsme postupně nabírali pasažéry. Účastníky
měli být tentokrát pouze členové výboru a jejich manželské
protějšky. Myšleno to bylo jako odměna za celoroční dobře
odvedenou dobrovolnou práci.
Kdo už nemá svého životního partnera, mohl si pozvat
přítelkyni nebo kamaráda. Ve výsledku nás bylo 56 členů.
Cesta vedla do Bělého, Machova, Machovské Lhoty, na
Nízkou Srbskou, do Bezděkova a zpět na Vysokou Srbskou,
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do Žďárek a do Čermné, přes Hronov, Velký Dřevíč na
Petroviče, do Police, do Žďára a České Metuje a zpět do
Police, Bukovice, do Pěkova a až na Hony k rybníku a na
náves, a zpět do Hlavňova a Suchého Dolu a zase zpět do
Police. Tam všude máme své členy.
V Polici jsme už měli plný autobus a tak jsme společně
navštívili Muzeum MERKUR. Měli jsme to s výkladem.
Pan Škop se nám věnoval víc než hodinu. Pověděl o historii
výroby světově proslulé dětské stavebnice i o plánované
budoucnosti této hračky nejen pro malé kutily, ale jak vidět
z exponátů i pro dospělé a dříve narozené. Moc se to líbilo.
Jelikož mezi námi byli většinou pamětníci, diskuze byla
zajímavá a poučná. Na vystavených fotografiích se někteří i
poznali, nebo tam našli svoje rodiče nebo sousedy.
Nastoupili jsem znovu do autobusu a jeli na Slavný až
nahoru na nově zřízené parkoviště. Odtud je pěkný výhled
na široké panorama. Opět se nám dostalo fundovaného
výkladu. Viditelnost byla výborná a při západu slunce
ojedinělá. Sluncem zvýrazněné obrysy kopců a hor neměly
konkurenci.
Pomalou procházkou jsme sešli dolů do Penzionu „U
Dostálů“, kde jsme měli zajednanou večeři s posezením.
Večeře byla výborná. Po večeři nám náš předseda Karel
Macoun připravil video přes velkou televizi. Byly záběry ze
zimy na Slavném v loňském roce. Obrázky z našeho výletu
do Krkonoš, kde se naši členové viděli na obrazovce
v televizi, a pozvánka na výlet do Polska, který plánujeme
na jaro v příštím roce.
Plánovaný závěr byl v 21.00 hodin, ale ještě v 23.00 se
nám do autobusu nechtělo – tak to bylo pěkné posezení.
Autobus s panem řidičem Vrbičanem nás v pořádku
odvezl domů. Ohlas to mělo veliký a už se zase plánuje, co
bude příště…
Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc prosinec
Prosinec na zahrádce
I když se zatím nezdá, že je zima za dveřmi, přesto je
tomu tak. Konec listopadu a začátek prosince byl
abnormálně teplý, a tak kdo co na zahrádce nestihl, mohl to
v tomto čase dohonit. Na únor jsou prý očekávány dle
ovocnářů ze Skalice až 20 stupňové mrazy. Co bude mezi
tím, těžko říct, ale vloni touto dobou již u nás ležel sníh.
Kdybychom se pokusili hodnotit letošní rok z pozice
zahrádkářů, lze říct, že byl docela úspěšný. Květen a
počátek června byl velmi studený, ale pak nastal obrat a
teploty často překračovaly 30 stupňů. V srpnu se výrazně
ochladilo a přišly deště, které byly velmi potřebné. Proto i
sklizně byly spíše nadprůměrné, a to i u brambor, kterých se
urodilo dost a velkých. Naopak v kraji, kde bývají srážky
nižší a tam, kde převažuje půda s větším podílem písku, to
bylo slabší. Proto šly nahoru i ceny a s tím se svezli i
zemědělci z naší oblasti. Ti byli určitě rádi, neboť při
dnešních cenách nafty a dalších nákladů (strojená hnojiva,
ochranné postřiky) se jim nehospodaří zrovna nejlépe.
Ještě k letošním výsledkům: urodilo se nadměrně jahod i
drobného ovoce, rovněž zeleniny, včetně teplomilných
okurek a paprik, bylo dost. I úroda veškerého ovoce byla
vyšší než obvykle. Problémy jsou poslední léta se zvýšenou

20
strupovitostí (houbová choroba), proto je třeba si při obměně
stromků kupovat pouze rezistentní, abychom měli kvalitní a
čisté ovoce. U odrůd Gloster, Idared, ale i u Rubínu chce
pěstovat korunku tak, aby byla co nejvíc prosluněna. Zde se
projevuje jako negativum čistší vzduch, který se zlepšil díky
odsíření elektráren, plynofikací a bohužel i snížením
průmyslové výroby. To, co je negativní při pěstování
ovoce, má zase velmi příznivý dopad na růst hub. Tolik
krásných hub jako bylo letos, asi málokdo pamatuje.
Problémy byly opět se slimáky a mšicemi. Na mšice je
velmi účinný přípravek HOSPILAN. Musel jsem ho ve
skleníku též použít a zdá se, že vyhubil i malé černé
mravence, kteří poškozovali okusem kořeny rostlin a jak je
známo, žijí se mšicemi ve vzájemné symbióze.
Jinak je třeba, pokud je čas, přečíst si nějakou odbornou
příručku a dozvědět se něco užitečného. Výborný je i
časopis Zahrádkář, který, pokud si ho předplatíte, je o 2 Kč
levnější a navíc obdržíte 1-2 krát za rok semena (poslední
dobou paprik) a letos i stolní kalendář se zahradní
tematikou. Rovněž je přínosné zúčastnit se, když je
možnost, odborné přednášky zkušeného instruktora.
Nejbližší možnost bude 16. 12. v Novém Městě n. M., kde
se koná každoroční „Setkání zahrádkářů východních Čech“.
Akce proběhne v 70 mm kině, začátek je v 9.00, konec
většinou bývá kolem poledne. Letos přednáší profesor
Řezníček z Mendlovy university v Brně. Potom je možné
navštívit zámek, kde probíhá tradiční akce „Vánoce
s květinou“. Na obě akce srdečně zvou pořadatelé.
Ještě jednou děkujeme p. Oldovi Jenkovi za velmi
zdařilé diapozitivy z Dolomit, které nám umožnily spatřit
jejich pohádkovou krásu.
Spřízněným zahrádkářským duším přejeme potěšení
z práce na zahrádce a dobrou úrodu. Všem občanům města
Police nad Metují pak klidné prožití vánočních svátků a
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.
ZO ČZS Police n.M. PG

MAMINA

( M a m i n k y , M i m i n ka a N á p a d y )

Děkujeme

Chceme poděkovat všem rodinám, které navštěvují
mateřské centrum. Snažíme se jim vyjít co nejvíc vstříc.
Veliké díky patří i radě sdružení, Zdeňce Schirlové, Janě
Jansové, Kateřině Hlávkové a Jitce Klímové za skvělou
práci v mateřském centru, za spousty dobrých nápadů a
nespočet dobrovolných hodin strávených přípravou a prací
na programech a akcích. Děkujeme maminkám, které nám
pomáhají při dopoledních programech nebo při hlídání dětí.
Velice si vážíme i finanční podpory Města Police nad
Metují, firmě Skrblíkův ráj vděčíme za finanční podporu
canisterapie a děkujeme také MUDr.Výravské, jež přispěla
nemalou částkou na provoz mateřského centra. Díky
finanční podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli
dokoupit hračky a výtvarné potřeby nutné na dopolední
programy. Firma Procter and Gamble nám finančně zaštítila
projekt Pejskování v MaMiNě a projekt Zelená domácnost
od listopadu 2006 do května 2007.
Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další
spolupráci i v dalším roce, zároveň přejeme všem mnoho
osobních i pracovních úspěchů, stálý úsměv na rtech a
rozesmáté spokojené děti okolo sebe.
Vaše MC MaMiNa
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Tatínkové v akci

Každé úterý se scházíme s našimi nejmenšími v
tělocvičně. První úterý v listopadu se předcvičování ujali
pouze tatínkové a výsledek byl skvělý! Účast patnácti
tatínků a devatenácti dětí byla překvapivá. Maminky
samozřejmě zůstaly nablízku, a to v Divadelním klubu, kde
si v klidu popovídaly. Těšíme se na příště, kdo víc? Děti,
tatínkové, nebo maminky?

A přišel i Mikuláš

I tentokrát se nás na cvičení nejmenších sešlo
opravdu hodně. Pětatřicet dětí, rodiče, babičky, tetičky se
dali těžko spočítat. A na co všichni čekali? Na Mikuláše,
který přišel v doprovodu anděla a malého neposedného
čertíka. Mikuláš nezapomněl na sladké balíčky pro všechny
přítomné děti.
M. Macounová

POZVÁN KY
Pojďte do Babince

MaMiNa připravila pro všechny ženy, slečny a paní
všech věkových kategorií kroužek s výstižným názvem
Babinec. Jednou za 14 dní ve čtvrtek se budeme scházet a
vyrábět, zkoušet nové výtvarné techniky, naučíme se šít
hračky nebo vyšívat. Věříme, že pro všechny připravíme
pohodové odpoledne. Začínáme ve čtvrtek 21. prosince v 16
hodin v MC, další schůzka je 4. ledna.

Andělské svícení
Zveme všechny rodiče a jejich děti do mateřského centra
na malé vánoční přátelské posezení v sobotu 16. prosince v
15 hodin. Anděl dětem rozsvítí andělské světýlko, povíme si
pohádku o Andílkovi se stříbrnými vlásky. Na závěr
odpoledne budou pro děti připraveny andělské dílničky, kde
si děti vyrobí na památku malé dárečky. Toto andělské
odpoledne je připraveno členkami sdružení jako poděkování
všem rodičům a dětem, kteří navštěvují mateřské centrum.

Poradna vlasové stylistky
Každá žena si přeje být krásná - jak na to, nám poradí
vlasová stylistka, která předvede kouzla a triky s vlasovou
úpravou. Poradí, jaký si vybrat účes nebo jak zvolit vhodnou
barvu vlasů. Odpoledne je pouze pro členky občanského
sdružení MC MaMiNa. Program se koná v centru ve středu
10. ledna od 15 do 18 hodin.

Program na prosinec v mateřském
centru MaMiNa
Ø Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉ HO
JAZYKA (během kurzů je možné pohlídat děti)
Ø Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. VŠUDYBÝLKOVO
MIMINKOVÁNÍ (program pro budoucí maminky a pro
maminky s dětmi do 1 roku)
Ø Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. VŠUDYBÝLEK U
KAPŘÍKŮ (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4
let)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA
Ø Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. VŠUDYBÝLEK U
CVRČKŮ (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉ HO JAZYKA
Programy
realizujeme
Královéhradeckého kraje.

za

finanční

podpory
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Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 15 do 17 hod.
Každý pátek od 9 do 11.30 hod.

Doplňkový program na listopad:
§ VÝSTAVA látkových hraček, kapsářů a vařečkových
loutek Kláry Šikové. Látkové hračky je možné si
prohlédnout vždy během programu v centru.
§ Čtvrtek 14. prosince CANISTERAPIE
§ Sobota 16. prosince od 15 hodin v mateřském centru
ANDĚLSKÉ SVÍCENÍ - Přátelské odpoledne připravené
pro rodiče a jejich děti jako poděkování za podporu a
důvěru, kterou nám dávají.
§ Čtvrtek 21. prosince a 4. ledna v 16 hodin v mateřském
centru TVOŘIVÉ ODPOLEDNE – BABINEC
§ Středa 10. ledna od 15 do18 hodin v mateřském centru
PORADNA VLASOVÉ STYLISTKY - Vlasová stylistka
poradí, jaký zvolit účes nebo jakou si vybrat barvu vlasů.
§ Odpoledne je určeno pouze pro členky občanského
sdružení MC MaMiNa.

Upozornění

Fotografie z našich akcí a užitečné odkazy najdou
zájemci na webových stránkách www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

A S T RO NO M I CKÝ KL UB
POL IC E NAD M ET UJÍ
MERKUR, MARS A JUPITER V
KONJUNKC I
K zajímavému seskupení tří planet dochází na ranní
prosincové obloze. V těsné blízkosti uvidíme nápadný
Jupiter, poněkud slabší Merkur a načervenalý Mars.
Vzájemné přiblížení (setkání) planet je samozřejmě zdánlivé
a nesouvisí s jejich skutečnými vzdálenostmi ve vesmíru.
K nejtěsnějšímu přiblížení planet došlo již v neděli
10. prosince (tedy 3 dny před distribucí PM). V případě
příznivého počasí můžete seskupení planet pozorovat
hodinu před východem Slunce (cca v 7 hodin) nízko nad
jihovýchodním obzorem. V pondělí 18. prosince bude navíc
poblíž Jupiteru úzký srpek Měsíce (2 dny před novem).
Těsné seskupení planet Merkuru, Marsu a Jupiteru
na ranní prosincové obloze. Vzájemné vzdálenosti těchto
tří planet nejsou na uvedené mapce v přesném poměru –
slouží pouze k základní orientaci. Pro doplnění je zakreslena
poloha planety Saturn v souhvězdí Lva.

POŠLETE SVÉ JMÉNO NA MARS !

V srpnu 2007 odstartuje k Marsu sonda s názvem
PHOENIX, která bude zkoumat polární oblast planety.
Přistání na povrchu rudé planety je naplánováno na květen
roku 2008 .
Na palubě sondy bude umístěn DVD disk ze skla, který
ponese informace o existenci lidské civilizace na planetě
Zemi a vzkazy od významných vědeckých osobností .
Na DVD může být také připojeno i Vaše jméno a to
zcela zadarmo! Musíte nejdříve navštívit webovou stránku
Planetární společnosti :
http://planetary.org/special/fromearth/phoenix
a vyplnit požadované údaje. Poté s i vytisknete Certifikát,
který potvrzuje zařazení Vašeho jména na DVD pro cestu
k Marsu. Registrace končí 1. února 2007 !
Planetární společnost si od této akce slibuje zvýšení
zájmu nejširší laické veřejnosti o kosmický výzkum. Další
důležité informace v češtině najdete na :
http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=2016

Pohledy do vesmíru
SLUNCE dne 22. 12. v 1 hodinu 21 minut vstupuje do
znamení Kozoroha, nastává zimní slunovrat,
začátek astronomické zimy,
den se ještě zkrátí o 21 minut, ale do konce
měsíce prosince již o 4 minuty prodlouží,
MĚSÍC
5. v úplňku, 12. v poslední čtvrti, 20. v novu,
27. v první čtvrti,
MERKUR v první polovině měsíce na ranní obloze na
jihovýchodě,
VENUŠE koncem měsíce večer nízko nad jihozápadem,
MARS
ráno nízko nad jihovýchodem,
JUPI TER ráno nízko nad jihovýchodem,
SATURN v souhvězdí Lva,
URAN
v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Správa C HKO Broumovsko
vydává brožurku pro stavebníky
Správa CHKO Broumovsko, mimo jiné u příležitosti 15.
výročí svého vyhlášení, vydává praktickou příručku pro
stavebníky pod názvem „Jak stavět v CHKO“. Tato brožurka
shrnuje principy ochrany krajinného rázu a podává informace
pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět, přestavovat v chráněné
krajinné oblasti. Dovíte se kde je možné stavět a kde to naopak
mo žné není, jaké proporce domu jsou pro Brou movský výběžek
typické, jak stavět ve městě a nebo naopak na vsi, jaké barvy
jsou pro krajinu nejvhodnější, ale i zdánlivě nepodstatné věci
jako například jaké volit oplocení, jak by měly vypadat
doplňkové stavby, zda si pořídit balkon, terasu či lodžii a v
neposlední řadě potom jaké podklady by stavebník měl Správě
předložit, aby bylo možné o stavbě rozhodnout. Brožurka
kro mě rad a informací obsahuje i názorné příklady v podobě
fotografií reálných staveb i schématických obrázků.
I po novém roce, kdy vstoupí v platnost nový stavební
zákon, bude Správa posuzovat stavby z hlediska jejich dopadu
na krajinný ráz. Nebude tak činit rozhodnutím jako doposud,
ale závazný m stanoviskem, které převezme stavební úřad do
svého rozhodnutí.
Bro žurky budou k dispozici stavebníkům na Správě CHKO
Brou movsko a na stavebních úřadech, popřípadě obecních a
městských úřadech.

Karolína Semeráková SCHKO Broumovsko
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Stáž v Polici nad Metují –
Mobility People 2006
V týdnu od 13. do 17. listopadu 2006 proběhla v Polici
nad Metují stáž zástupců partnerských měst Swidnica
(Trutnov, Police nad Metují, Kazincbarzcik - Maďarsko)
v rámci programu Mobility People 2006. Jedná se o to, že
naše partnerské město Swidnica obdržela od Evropské unie
grant na projekt, jehož hlavní náplní je poznávání
jednotlivých měst, jejich úřadů, zajímavostí apod. v rámci
tzv. mobilit. Jejich poznatky jim poté pos louží k vytvoření
reportů, které se zpracovávají poslední den týdenní stáže, a
do kterých v případě zájmu můžete nahlédnout na stránkách
www.euromobility. info
Před týdnem, který proběhl v Polici nad Metují již
stážisté absolvovali návštěvy v Trutnově a Kazincbarcziku
(Maďarsko).
Petra Jansová a Pavel Schmid dostali za úkol připravit na
týden v Polici nad Metují program, který by stážisty zaujal.
V pondělí 13. listopadu přijeli v podvečer kolegové
z Kazincbarczika. Druhý den ráno, před devátou hodinou
dorazil zbytek výpravy z Polska a Trutnova. Konkrétně se
jednalo o dva zástupce z každého města, čili celkem 6
stážistů z jiných měst než z Police nad Metují. Za Polici nad
Metují se projektu zúčastnili Renata Šotolová a Pavel
Schmid.
V úterý po deváté hodině ranní proběhlo uvítání stážistů
paní starostkou na městském úřadu. Následovala krátká
exkurze po radnici. V 11 hodin dopoledne stážisté zavítali
do městské knihovny. Dále následovala návštěva MŠ, ZŠ a
mateřského centra MaMiNa. Právě MaMiNa ohromila
stážisty zřejmě nejvíce. Dozvěděli jsme se, že organizace
podobná této se v zahraničí příliš nevyskytuje.
Ve středu začal den prohlídkou v Muzeu Merkur. Dále
stážisté pokračovali v exkurzích zdravotní organizace
VISUS, Správy CHKO Broumovsko a po obědě zavítali do
kláštera v Broumově. V 18.00 hodin si pro naše stážisty
přichystali žáci hudebních oborů ZUŠ, více jak hodinovou
ukázku jejich umění. Musím říci,
že stážisté byli
dovednostmi, kterými disponují žáci ZUŠ, uchváceni.
Čtvrtek zahájili prohlídkou pevnosti Dobrošov. Po obědě
nás čekala prezentace na Úřadu práce v Náchodě. Nutno
podotknout, že prezentace na ÚP v Náchodě v nás zanechala
velice příjemný dojem. Kvalita prezentace a statistik byla
excelentní. Po návštěvě na ÚP jsme se přesunuli ke Staré
radnici na náměstí a zašli za panem Františkem Molíkem na
Regionální hospodářskou komoru. Informace, které nám pan
František Molík poskytl se ukázaly pro naše kolegy ze
zahraničí jako velice cenné a mnohdy i překvapující.
Pátek se nesl ve zpracování závěrečných reportů a
exkurze s prohlídkou ZUŠ. Pan ředitel ZUŠ Lubor Bořek
nám vyšel vstříc a v den státního svátku nás provedl
útrobami umělecké školy. Stážisté měli možnost nahlédnout
do keramické a výtvarné dílny, do jednotlivých učeben,
nahrávacího studia apod. Ohromily nás prezentace, které
jsme měli možnost shlédnout ve třídě počítačové grafiky. Na
památku obdrželi jednotlivci CD s prezentacemi žáků ZUŠ.
Bohužel jsme byli nuceni z nedostatku času zrušit
domluvenou schůzku s paní Kašíkovou v domově důchodců.
Tato skutečnost mě velmi mrzí. Měl jsem v úmyslu ukázat
našim stážistům péči o seniory v Polici nad Metují.
Myslím, že celý projekt lze považovat za úspěšný. Police
nad Metují je mezi partnerskými městy města Swidnica
trpaslíkem, co se do počtu obyvatel týče. Ovšem i přes tento
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„handicap“ jsme si ověřili, že naše město je schopno
nabídnout skutečně mnoho zajímavostí a nemusí se za nic
stydět. Jak jsem již uvedl výše, stážisté zůstali nejednou
v němém úžasu.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem,
kteří se na projektu účastnili, za jejich ochotu, úsilí a čas,
který stážistům věnovali.
Pavel Schmid

Oznámení pro klienty
státní sociální podpory
Kontaktní místo státní sociální
podpory v Polici nad Metují je od
6.11.2006 nově otevřeno na adrese Tyršova 341, Police nad
Metují (budova bývalého zemědělského učiliště, v blízkosti
autobusového nádraží).
Kontaktní informace:
Adresa:
KM SSP, Tyršova 341, Police nad Metují
Tel.:
491 541 548
Fax:
491 541 549
e-mail:
posta.nau@na.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

8.00 - 17.00 hodin
8.00 - 13.00 hodin

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na
výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a
poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích.
Dávky státní sociální podpory jsou:
a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1. přídavek na dítě,
2. sociální příplatek,
3. příspěvek na bydlení,
b) ostatní dávky
1. rodičovský příspěvek,
2. příspěvek na školní pomůcky,
3. dávky pěstounské péče,
4. porodné,
5. pohřebné.
Bližší informace o dávkách státní sociální podpory je
možné získat na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/ssp
nebo na kontaktních místech SSP.
metodik KM SSP Drechselová

O serveru http://prace.broumovsko.cz
V listopadu 2006 jsme spustili regionální burzu práce
provozovanou Podnikatelským klubem Broumovska (PKB)
ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska (APRB).
Server bude informovat o volných pracovních místech a
zároveň sloužit jako databáze lidí, kteří práci hledají.
Aktuálnost bude záviset na uživatelích samotných – veškeré
nabídky budou zneplatněny zasláním informace manažerce
projektu na e-mailovou adresu radkav@broumovsko.cz.
Potřeba takového projektu vyplynula z diskuzí členů
PKB, kteří jsou přesvědčeni, že na Broumovsku lze nalézt
dobré zaměstnání, ale kvalifikovaných pracovníků je zde
nedostatek.
Spojit svou budoucnost s budoucností našeho
Broumovska je možné, ale i zde platí obecné vývojové
trendy. Tedy posun potřeb zaměstnavatelů od méně
kvalifikovaných dělnických profesí ke kvalifikovanějším
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operátorům a oborovým specialistům. Stejně tak jazyková
vybavenost je základním předpokladem k snadnějšímu
uplatnění na trhu práce. Rádi bychom tento fakt
dokumentovali informováním o volných místech a nárocích
na ně na jednom místě.
Rádi bychom, aby tento server pomohl v širším kontextu
apelovat na studenty, kteří se rozhodují o své budoucnosti
nebo na pracovníky chystající se na rekvalifikaci, aby
sledovali vývoj nabízených pracovních míst a podle toho se
snažili určovat své priority ve vzdělávání. Trendem je co
nejdelší obecně zaměřené studium doplněné dle potřeb o
konkrétní specializační nadstavbu. Jít dlouho jedním
směrem se v dnešní době plné změn nemusí vyplatit. Stejně
tak jako podniky musí umět rychle reagovat na změny i
jejich zaměstnanci musí být připraveni a vybaveni ke
změnám. Tento trend je výzvou dnešní doby.
V rámci svých cílů chceme přispět ke zlepšování
podnikatelského prostředí a tím zároveň k lepší
zaměstnanosti v našem regionu.
Za Podnikatelský klub Broumovska Radka Vlachová

Seniorské aktuality
15. 11. 2006 má Senior klub Ostaš předposlední setkání
v hasičárně v letošním roce. Sál byl jako vždy plně obsazen
a po úvodním slovu paní předsedkyně H. Pivoňkové a
nezbytných oficialitách po delší odmlce promluvil
p. Pivoňka a on srdečně poděkoval všem, kteří ho morálně
podporovali v době jeho rehabilitace po úrazu kotníku.
Dobře, že je mezi námi, on rozdává dobrou náladu. Dále
jsme byli seznámeni s programem posledního setkání
6.12.t.r. Mikulášská nadílka už klepe na dveře, každý by si
měl připravit 2 malé dárky abychom si navzájem udělali
radost. Určitou tradicí našich setkávání bývají vzácní hosté.
Ani dnes tomu nebylo jinak a přišel polický patriot pan
Miroslav Šolc, který bystrým okem nejen svým, ale i jeho
instrumentu, kamery přiblížil hudební klání od prvopočátku
našich „Kamarádů Osady 5“, což bylo velice milé. Velice
silný zážitek si odnášíme z ukázky našeho významného
rodáka – horolezce Miroslava Šmída. Bylo to zajímavé, ale i
dílo a osobnost pana Kousala skromného člověka, za
kterého promlouvají líbezné obrázky našeho krásného kraje,
ty zdobí nejen interiéry, plenéry, ale ze kterých se mnozí
těšíme i v intimitě svého domova. Nádherná předehra
k blížícímu se rozjímání – Adventu. Nepochlebuji, to není
moje parketa, ale ta naše Police n.M. je co do rozlohy a
počtu obyvatel malá, ale těch velkých co svým kumštem
umí udělat radost, je hodně. Za pílí a vytrvalostí musí
zákonitě přijít úžasný vnitřní soulad a uspokojení.Díky, že
tací mezi námi žijí a ať se jim daří i nadále ve všem. Není to
fráze, řeknu-li, že na živu nás udržuje to, co dáváme. A oni
dávají…
Senior klub Ostaš se sejde ještě 6.12.06. Moje postřehy
prostřednictvím těchto „Seniorských aktualit“ jsou pro
letošek poslední. Tak nezbývá než popřát všem lidem dobré
vůle, vedení města, sponzorům, ale i milým hostům, kteří
nás po celý rok navštěvovali a rozdávali radost, aby ty
neopakovatelné svátky vánoční prožili v dobrém rozmaru a
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pokud si myslí, že ten rok 2006 se zrovna moc nepovedl,
přejme si a snažme se, aby příští s magickou sedmičkou byl
klidný a my se těšili dobrému zdraví. To je podstatné. A
protože o sněhu zatím jenom sníme, připomeňme si bílé
Vánoce prostřednictvím této milé básničky.
Když v čase vánočním
zem zvony k nebi zvednou,
já nevím jak a čím,
chtěl bych však ještě jednou
schovat se do obrázku
Mikoláše Alše, nebo pana Lady
a nemusel bych hledat lásku,
protože je s námi – tady.
Tak se mějte hezky a mějte se rádi!
Hana Krejčová

Naslouchadlo "ŚPION" - také
jste naletěli?
V tomto krátkém článku se budu věnovat těm
nedoslýchavým, kteří naletěli na velmi klamavou reklamujsou to přílohy některých novin. Řada nedoslýchavých,
hlavně těch neiformovaných a nezkušených se nechá nalákat
na nízkou cenu a tím rychle vyřeší své sluchové problémy.
Tak je to sluchadlo nebo ne?
Tento přístrojek se vzhledově závěsnému sluchadlu
podobá, ale zarazí nás velký reproduktor-to je koncovka do
ucha. Rozhodně však nepočítejte s tím, že uslyšíte šepot na
30metrů. To se nepovede ani někomu s naprosto zdravým
sluchem a ten by si svůj s luch mohl tímto zařízením docela
snadno poškodit. Pokud někdo už toto naslouchadlo ŠPION
má, ať jej raději zahodí, protože nastavit není čím - nejsou
tam žádné nastavovací prvky mimo hlasitosti a žádná
koncovka k tomu vašemu uchu pořádně nepasuje. Žádný
slušný servis sluchadel vám ho ani do opravy nevezme.
Pokud jde jen o poslech televize, tak to můžete výborně
poslouchat i jiným zařízením, třeba bezdrátovými sluchátky.
Pokud jsem někoho zklamal, berte to jako poučeníkaždá zkušenost něco stojí. A pokud máte problémy s
komunikací, navštivte svého foniatra, jistě pro vás najde
vhodné sluchadlo, které vám udělá výrazně lepší službu a
nebude o moc dražší než Špion.
Příště si povíme o informační bariéře sluchově
postižených a o zákonu č.155/1998 Sb.
S pozdravem Vaverka Vratislav

CHŘIPKA
Tak jako každoročně v zimním období hrozí i tentokrát
vznik chřipkové epidemie Vzhledem k teplejšímu počasí se
její příchod očekává později, nejdříve na přelomu roku,
spíše však později.
Co je chřipka? Chřipka je vysoce nakažlivé virové
onemocnění provázené prudkým průběhem - zvýšením
teploty na 39 - 40°C, bolestmi hlavy a "celého těla",
pocením, dýchacími obtížemi a celkovou únavou a
vyčerpaností. Proto je nebezpečnější pro oslabené seniory a
malé děti, než pro střední populaci. Někdy si lidé pletou
chřipku s bakteriálními nemocemi. Toto je důležité
rozlišovat, neboť na tato onemocnění účinkují antibiotika,
která jsou naopak proti chřipce, respektive jejím původcůmvirům, neúčinná. Od toho se odvíjí také terapie. Zatímco
angíny a jiná bakteriální onemocnění se léčí většinou
antibiotiky, u chřipky, pokud pominu léčbu antivirotikem
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Tamiflu tbl., se většinou u nás používá léčba
symptomatická, tzn.léčení následků nemoci. Na teplotu
Paralen nebo Acylpyrin, kdo chce,může použít
kombinované preparáty Coldrex,Modafen tbl., Panadol Plus
Grip tbl., Paralen Hot Drink či Nurofen Stopgrip. Je důležité
a výhodné podávat dostatek tekutin, nejlépe ve formě čajů.
Nejvýhodnější však je prevence proti chřipce
očkováním.
Zatímco ve vyspělé Evropě je proočkováno cca 30%
obyvatelstva, v Česku to je zatím asi 7%. A přitom v
současné době je chřipková vakcína pro lidi velmi výhodná.
Zdravotní pojišťovny pacientům nad 65 let věku a u
pacientů, kteří trpí chronickým onemocněním srdce a cév,
nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo cukrovkou, ji hradí z
velké části. Takže doplatek pro pacienta se pohybuje kolem
40,-Kč.Samotná vakcína, která chrání svého nositele as i 1
rok, stojí přibližně 170,-Kč. Takže i z ekonomického
důvodu se investice, proti případným ztrátám způsobených
chřipkovým onemocněním,vyplatí.
Názory odborníků na očkování proti chřipce se vyvíjí.
Hned od začátku bylo jasné, že je výhodné pro lidi s
chronickými zdravotními problémy, jako je cukrovka či
srdeční choroby. Část lékařů tvrdila, že pro zdravé lidi
včetně dětí naopak není očkování přínosem, protože jejich
tělo se s chřipkou dokáže vypořádat a navíc se tím jejich
imunita zase o něco posílí.
Poslední dobou se však prosazuje nový pohled. Očkovat
by se mělo nechat co nejvíce lidí, protože se tím sníží riziko
vzniku a šíření nového typu viru, který by mohl způsobit
obávanou pandemii.
Váš lékárník PharmDr. Jiří Pavel

Tříkrálová sbírka
Uplynul rok a my opět
připravujeme vše potřebné, aby
skupinky dětských koledníků
převlečené za tři krále s
doprovodem dospělé osoby
mohly koledovat v našich
domácnostech i na ulicích. Obdobně jako minulé roky se
snažíme zajistit skupinky nejen v Polici, ale také v
Radešově, Pěkově a na Honech, ve Žďáře, Bukovici,
Suchém Dole, Hlavňově, na Bezděkově i v Machově. Sbírka
proběhne ve dnech 4.-7. ledna 2007 na celém území České
republiky 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.
Vloni jsme poprvé umístili jednu pokladničku do
knihkupectví u Kohlů pro ty, kteří chtěli na sbírku přispět,
ale koledníci je nezastihli doma. Letos zde opět bude jedna
pokladnička k dispozici ještě několik dní po proběhnutí
akce.
Peníze budou použity na dobročinné
aktivity Sdružení Česká katolická charita,
zejména na projekty zaměřené na domovy a
stacionáře pro staré a nemocné lidi, domovy
pro matky s dětmi v tísni, pomoc lidem bez
domova,
pomoc
lidem
postiženým
přírodními katastrofami a na humanitární
pomoc do zahraničí.
Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku
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Lidové pranostiky, moudrosti
a zvyky na měsíc prosinec
◊
◊
◊
◊
◊

V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.
Mrazy co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
Nad prosinec leden a únor mrazivější.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
I půda musí odpočívat přikrytá, aby ji zimná spánek
posílil.
◊ Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám zima těžké
hlavy.
◊ Povolné počasí v prosinci věští mírnost zimy v každém
jiném měsíci.
◊ Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho
mrznout.
◊ Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celá zima tuhá.
◊ Jaký prosinec, takový bývá i celý rok.
◊ Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být
slepý.
◊ Svatá Barbora nosí vodu a Mikuláš splavuje.
Na konec Adventu, na Štědrý den, se stavěly a zdobily
jesličky, lidé se navzájem obdarovávali. Štědrovečerní stůl
byl plný rozmanitých pokrmů – pečiva, ořechů, sladkostí a
nápojů. Jedno místo u stolu se prostíralo pro neznámého
příchozího, něco jídla se dávalo i dobytku, kosti pak ke
stromům, aby rodily. Věštilo se z krájených jablek, lilo se
olovo, pouštěly se svíčky po vodě ve skořápkách, děvčata
házela střevíc za hlavu. Na první svátek vánoční, Boží hod,
se nikdy nepracovalo, na svatého Štěpána, který byl
patronem koní, se světil oves, chodilo se po koledách a
navštěvovali se příbuzní.
Původní předkřesťanské oslavy zimního slunovratu
převzala křesťanská církev jako svátky spojené s narozením
Ježíše Krista. Zdobení vánočního stromku, jedličky, přišlo
na vesnici až v 18. století z měst, byl to původně
starogermánský zvyk oslav slunovratu z předkřesťanských
dob.
Vybral František Janeček

Jmelí – jeden z vánočních
symbolů

Ke Štědrému dni patří neodmyslitelně snítky zeleného
nebo zlatého jmelí. Svou tajemností přitahovalo již naše
předky. Jmelí roste vysoko v korunách stromů, na nichž
parazituje, vždy je obráceno k nebi. Kořeny pronikají kůrou
stromů a odčerpávají vodu a minerální látky, vlastní živiny
si jmelí vytváří fotosyntézou. Plody jmelí jsou bílé bobulky,
které se velmi výrazně podobají bílým perlám, dozrávají
právě v prosinci. Jmelí umírá až se stromem, s nímž žije, a
například na cedrech můžeme najít jmelí staré až čtyři sta
let.
Ve středověku se jmelí používalo jako významná léčivá
rostlina a moderní věda léčivé účinky jmelí potvrdila.
Obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující
rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto látky k výrobě
léčiv proti arterioskleróze.
Není proto divu, že je tato stále zelená rostlina opředena
řadou legend, mýtů a pověr a že jsou jí přisuzovány
kouzelné účinky. Jedna z legend praví, že jmelí bylo
původně stromem, z jehož větví Josef vyřezal kolébku pro
Ježíška. Po třiatřiceti letech tento strom porazili Římané a
vyrobili z něj kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom hanbou
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seschl a přeměnil se v rostlinu, z níž jsou živy stromy, stejně
jako jsou věřící živi z Kristova těla.
Jmelí je symbol, v jehož kouzelnou moc věřili lidé
odpradávna. Naši předkové věřili, že jmelí chrání před
ohněm, zavěšovali je do domů, aby bránilo v přístupu
čarodějnicím a zlým duchům. Jmelí má nosit štěstí stejně
jako podkova nebo čtyřlístek. Kouzelná moc se umocňuje,
je-li snítka jmelí darována, nikoli zakoupena. Štěstí zajišťuje
množství bobulek: čím je jich více, tím více štěstí má
obdarovaný v příštím roce. Symbolem života a ochranným
talismanem bylo jmelí už za pohanských časů.
Věřilo se též, že díky svým lepivým semenům má moc
vyvolat nebo udržet lásku. Dnes známý „líbací zvyk“
pochází z Anglie: muž má právo pod zavěšeným jmelím
políbit jakoukoliv dívku či ženu, za každý polibek se utrhne
jedna bílá bobulka. Poslední bobule se však nechává až do
dalších Vánoc, aby z domu neodešla láska. Ve středověkém
Německu a Švýcarsku věšeli majitelé nevěstinců jmelí vedle
červené lucerny jako příslib prodejné lásky.
Zvláště zajímavé jsou vánoční sny o jmelí:
◊ Jmelí viděti – brzká svatba v rodině.
◊ Zlaté jmelí viděti – rychle a bez námahy zbohatnete.
◊ Zelené jmelí se spoustou bílých bobulí viděti – štěstí.
◊ Jmelí trhati – dočkáš se cti a hodnosti.
◊ Pod jmelím se líbati s hezkou osobou – svatba
z lásky.
◊ Vidět stánky se jmelím – pozor na prodejnou lásku.
◊ Vázat jmelí do kytice – bohatství.
František Janeček

Vánoční zamyšlení

Poslední měsíc v roce bývá nevlídný, deštivý, jen někdy,
spíše děti, rozveselí sněhová nadílka. V tomto měsíci,
přesněji 21. prosince, je od nás sluníčko nejdále, ale
současně se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná
opět prodlužovat. Je to den zimního slunovratu, který lidem
vždy přinášel naději, že jim slunce v příštím roce zajistí
bohatou úrodu a tím i obživu pro celou rodinu.
Jen krok za zimním slunovratem přicházejí Vánoce.
Příprava na ně trvá 4 týdny, je to období adventu. Začíná
poslední nedělí v listopadu a končí 24. prosince na Štědrý
den. Slovo „advent“ přeloženo z latiny znamená „příchod“.
Byla to doba očekávání příchodu Mesiáše (Spasitele, Ježíše)
na svět. Přestože to bylo období postní, vztahuje se k němu
hodně významných dní a tradic.
Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o
narození Ježíše Krista a oslava této události. Církev časově
spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního
slunovratu vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života
nad smrtí a světla nad tmou. Svátek narození Páně se od
4.století šířil z Říma po celém křesťanském světě. Tato
vánoční atmosféra a vánoční zvyky (domácí jesle,
obdarovávání dětí, ozdobené stromečky atd.) stále trvají.
Opět po roce jsou tu chvíle, kdy kolem vládne ruch,
všude se uklízí, vaří a peče, vzduch voní vanilkou, purpurou
a jehličím. Vymýšlíme přání na pohlednice, lámeme si hlavu
nad tím, co komu koupit, jakým dárkem potěšit, jak ho co
nejoriginálněji zabalit.
Ano, Vánoce jsou nejkrásnější svátky v celém roce. Jsou
však i tací, pro něž tento pojem symbolizuje bláznivý shon
plný uklízení, nakupování, vaření a pečení, nervozitu a stres
při honbě za nejúžasnějšími a nejdražšími dárky … Tito lidé
nemohou nikdy zažít opravdovou vánoční radost. V jejich
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životě je pravý význam Vánoc zasouván za okázalost dárků,
množství cukroví a jídla.
Vánoce mají zcela jinou úlohu, ale ta se nám už jaksi
vytrácí z povědomí. Zvláštní kouzlo Vánoc nespočívá pouze
v krásně nazdobeném stromečku, množství dárků, cukroví a
jídla. Je to čas k radosti, čas k veselí, čas ke štěstí, čas být
spolu s pocitem bezpečí, čas na obdarování nejen dárky, ale
i kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích. Je to čas, kdy
bychom měli být k sobě mnohem blíže, mít více času pro
své blízké a přátele.
František Janeček

Vánoce ve 23 jazycích jsou …
Christmas
Id al-milad
Jul
Kristnasko
Joulu
Noel
Chagamolad hanotsri
Kerstmis
Bozic
Hari Natal
Natale
Kurisumasu (krismas)
Karácsony
Weihnachten
Jul
Boze Narodzenie
Natal
Gracium
Roždestvo
Christouyenna
Navidad
Jul
Noel

Štědrý večer

Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku!
cože komu dobrého
neseš na památku ?

- anglicky
- arabsky
- dánsky
- esperanto
- finsky
- francouzsky
- hebrejsky
- holandsky
-chorvatsky
- indonésky
- italsky
- japonsky
- maďarsky
- německy
- norsky
- polsky
- portugalsky
- rumunsky
- rusky
- řecky
- španělsky
- švédsky
- turecky
Vybral František Janeček

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce,
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.
Kytice - Karel Jaromír Erben

Silvestr a Nový rok a jejich
historický původ
Poslední den v roce, dnes tolik oslavovaný svátek
svatého Silvestra v minulosti nebýval nijak výjimečný,
nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji. Oficiální příležitostí
k oslavám je 1. leden v křesťanské západní civilizaci teprve
od roku 1691 poté, co příslušné rozhodnutí učinil papež
Inocenc XII. Den, kdy se lidé loučí se starým rokem, byl
pojmenován po papeži Silvestru I., jenž úřadoval v letech
314-35 a právě 31. prosince 335 zemřel. O bezmála pět
století bylo jeho jméno zaneseno do církevního kalendáře.
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Datum 1.ledna jako první novoroční den přijali křesťané
spolu s juliánským kalendářem a je dílem několika reforem
kalendáře. Stojí za zmínku, že konec kalendářního roku
připadal totiž během staletí v jednotlivých zemích na různá
data, např. Starým Římanům začínal nový rok 1. březnem,
jinde to byl 25. březen nebo 25. prosinec. Poslední
prosincová noc získala na významu až když se v průběhu
16. století ve většině západokřesťanských zemí ustálil
kalendář gregoriánský, počátek nového roku tak připadl na
den 1. ledna
Jiná náboženství slaví svůj vlastní Nový rok, jehož
přesné datum bývá většinou pohyblivé. Například židé i
muslimové se řídí měsícem, Iránci sluncem a pro Číňany
začíná v období mezi koncem ledna a koncem února.
V minulosti existovalo a ještě i dnes existuje mnoho
druhů kalendářů (juliánský, gregoriánský, čínský, egyptský,
keltský, muslimský, kalendář Mayů, Inků …). Čas se ve
většině z nich měřil podle pohybu Měsíce a Slunce.
Oslavy posledního dne neměly původně pro svůj
pohanský původ velkou oblibu. Veselí a zvyky církev
nepodporovala. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré
prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh
nového.
Až teprve hospodářský rozvoj v 19. století proměnil
silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav roku. Lidé
v očekávání ještě lepšího roku slavili Silvestra stále veseleji
a okázaleji, s množstvím pokrmů a nápojů. Často se
podávala podobná jídla jako na Štědrý den.
Nový věk přinesl potřebu lidí rozloučit se starým rokem
vesele, a tak podoba silvestrovského dne a hlavně noci se
změnila. Závěr roku většina lidí tráví ve společnosti přátel,
na různých zábavách a veselicích. Charakteristická pro tento
den je bujarost, humor a smích, zpěv a tanec a přemíra jídla
a pití. S odpočítáváním posledních vteřin vypuká o
silvestrovské noci na celém světě bouřlivé vítání Nového
roku s ohňostroji a petardami. Konec starého roku a začátek
nového je provázen vždy a všude přípitky a předsevzetími
s přáním zdraví a štěstí. Od konce 19.st. je běžným zvykem
půlnoční přípitek právě šampaňským.

Novoroční přání
Na Vánoce i v novém roce
vinšuji vám nastokrát
teplé slunce nad domovem,
pohodu a dobro kolem.
A co víc Vám mohu přát?
Aby štěstí, zdraví bylo akorát!
František Janeček

Hlavňováci,
víte, že před 60 léty se v Hlavňově zaváděl elektrický
proud? Elektrická světla se poprvé rozsvítila 6. prosince
1946.
F. J.

V last ivědn é okén ko
Kostel sv. Václava v Machově
(Pokračování z minulého čísla)
Dne 1.září 1924 se odstěhoval řídící a regenschori Josef
Kolisko z Machova do Náchoda a nebyl jiný varhaník.
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Střídavě docházeli, varhaník z Bezděkova Karel Novák a
studující gymnasia v Náchodě Josef Frýbl, syn řídícího
v Bezděkově. To však bylo komplikované a tak uvítal místní
farář P.Vít Rýdl OSB, když se 11.11.1924 vrátil do
římskokatolické církve krejčí a hudebník Augustin Weisser
z Machova čp.51 s rodinou a přijal místo varhaníka. Ten pak
sloužil na kůru několik desetiletí.
V prosinci 1924 bylo do kostela zavedeno elektrické
osvětlení nákladem Jaroslava Rottera z Machova čp.82,
Františka Borny z Machova čp.43 a Václava Šolce
z Machova čp.12. Zatím pouze 2 velké žárovky ve středu
kostela, jedno světlo u varhan a jedno v sakristii.
V roce 1926 byla opravována fasáda kostela a fary a
prováděny nátěry vně i uvnitř kostela nákladem 51 000,- Kč.
Bylo zřízeno elektrické osvětlení k postranním oltářům,
křížové cestě a postranním sochám nákladem Augustina
Kubína rolníka v Machově čp.49.
V roce 1927 darovala Anna Maroulová ze Lhoty
osvětlení na hlavní oltář a kolem oltáře sv.Benedikta,
tvořené řadou žárovek Mignon. Byla to v té době módní
záležitost, která se velmi rozšířila a znešvařila mnohde
překrásné barokní a jiné mobiliáře kostelů. Na mnoha
místech je můžete vidět dosud. V Machově naštěstí je tato
módní vlna za námi.
V prosinci 1928 byl zaveden vodovod do farní budovy
polickým řemeslníkem Krausem. Původně bylo dohodnuto,
že do fary v Machově a Bezděkově a myslivny na Slavném
bude voda zavedena a dodávána bezplatně, protože část
jímaných pramenů se nacházela na území farního lesa.
Souhlas s jejich využitím měl být kompenzován bezplatným
odběrem pitné vody. Při sepisování protokolu okresní
komisař Dr.Macek slovo dodávána vynechal, farář Khunt s i
to nevšiml a tento protokol podepsal. O bezplatnou dodávku
vody tak benediktini přišli.
Ve čtvrtek 5.9.1929 udílel svátost biřmování a vykonal
generální vizitaci královéhradecký biskup ThDr. PhDr.
JUDr. Karel Kašpar, budoucí arcibiskup pražský (1931) a
kardinál (1935). Přijel se svým ceremonářem ThDr. Josefem
Bezdíčkem. Uvítáni byli u slavobrány postavené na
městečku u Königů, duchovním správcem farnosti
P.Václavem Kollertem OSB a zástupci obcí s fanfárami.
Průvod šel za zpěvu a hlaholu zvonů ke kostelu, kde u
vchodu biskupa uvítala žačka Růžena Vernerová ze Lhoty
čp.46. Otec biskup sloužil slavnou mši sv., po které udělil
60-ti biřmovancům svátost biřmování a zkoušel školní děti
z katolického náboženství. Děti odpovídaly dobře a biskup
byl spokojen. Pak se rozloučil s věřícími, poděkování mu
ještě vyslovila žačka 3. třídy měšťanky Marie Bittnarová.
Následoval slavností průvod na faru, kde byla vizitace
matrik a ostatních písemností. Po obědě, na kterém byli
přítomni kromě biskupa a jeho sekretáře, farář z Pasterkova
Václav Bergmann, kaplan z Broumova ThDr. Luitbert Zlotý
OSB, místní administrátor P.Václav Kollert OSB, jeho bratr
Jan Kollert a otec Josef Kollert odjel biskup v 16,00 hod. do
Bezděkova.
V roce 1929 se v Machově připravovali na důstojné
oslavy svatováclavského milénia. V předvečer svátku
zdejšího patrona se v 18 hod. konal lampionový průvod
s družičkami od kostela sv.Václava k mostu, kde stála
ozdobená socha sv. Václava. Odtud za zvuku hudby a
vyzvánění zvonů se šlo zpět do kostela, kde P.Václav
Kollert měl kázání a pobožnost se sv. požehnáním. Během
průvodu byl na kopci u Bučiny na poli rolníka Jana Šrůtka
zapálen oheň a pod Šefelem se střílelo z hmoždířů. Věž
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kostela byla osvětlena 64 žárovkami, v průčelí u zvonů byla
svatováclavská koruna a na straně k faře svatováclavský
monogram v národních barvách. Po požehnání vyhrávala
hudba z věže kostela fanfáry z Libuše, svatováclavský
chorál a národní hymny. Slavnostně bylo vyzváněno do 21
hod. Toto slavnostní vytrubování a vyzvánění se opakovalo
ještě po dva další dny a velmi se líbilo.
Dne 28.9.1929 pak byla slavná poutní mše sv., kterou
celebroval provizor z broumovského kláštera za asistence
místního duchovního P.Václava Kollerta OSB. Poutní
kázání měl biskupský vikář P.Roman Lelek OSB farář
v Bezděkově.
V roce 1930 byly voskové svíčky na hlavním lustru
v kostele nahrazeny dvaceti čtyřmi žárovkami nákladem
940,-Kč. Elektrické osvětlení koruny na hlavním oltáři,
osvětlení lavic a pod kůrem darovala Anna Maroulová ze
Lhoty čp.17 v hodnotě 782,- Kč.
V roce 1931 byl zakoupen 4-zvuký akordion od firmy
Neškudla v Jablonném n/Orl. Připevněn byl ke dveřím do
sakristie kovářem Františkem Petrem. Vynaložený náklad
zaplatili Josef Švejdar z Nízké Srbské čp.36 a Jan Šrůtek
z Machova čp.1 společně.
V tomtéž roce daroval Jan Foglar z Machova čp.39
dřevěnou sochu sv. Terezičky a Marie Hofmanová z Bělého
čp.40 darovala sochu sv.Ludmily. Obě sochy v životní
velikosti vyrobila firma Soudil & Jenšovský. Posvěceny
byly při poutní slavné mši sv. 28.9.1931 opatem ThDr.
Dominikem Prokopem. Socha sv.Terezičky je dnes
umístěna na epištolní straně pod kůrem a sv.Ludmily na
evangelní straně kostela na pilíři vedle Panny Marie
růžencové.
V roce 1932 byla u fary postavena garáž pro auto.
V roce 1934 byly opraveny věžní hodiny. Při jednání o
úhradě této opravy bylo rozhodnuto, že každá obec patřící
k machovské farnosti zaplatí pozlacení a nátěr jednoho
číselníku. Machov a Nízká Srbská tak učinily, ale Bělý
odmítl s tím, že na hodiny nevidí (!) a Lhota odmítla pro
insolventnost. Tyto zbývající dva číselníky museli zaplatit
dobrodinci, kteří se na tento náklad složili.
Dne 19.6.1939 provedl královéhradecký biskup ThDr.
Mořic Pícha v Machově generální vizitaci a biřmování. O
jejím průběhu však nemáme zprávy.
V květnu 1939 byly zahájeny stavební práce uvnitř
kostela. Opravena el. instalace, odstraněna stará omítka,
kostel nově omítnut a vymalován. Opraveno i některé
vnitřní zařízení. Vše bylo dokončeno v roce 1940.
Ve dnech 18. a 19.3.1942 byly sejmuty z věže chrámu
sv. Václava 4 zvony a odevzdány k válečnému zpracování.
Byly to zvony sv.Václav, P. Maria, Nejsv. srdce Ježíšovo a
sv.Anna. Nikdo tenkrát nemohl tušit, že se machovské
zvony odmlčí na bezmála celých 50 let. Nastalo období na
kterém není co chválit a které blokovalo veškeré aktivity
kolem života machovské farnosti a tím i údržby kostela i
fary.
Poslední kněz, který bydlel ve faře v Machově byl
P.Jaroslav Hanuš, který byl z Machova odvolán 1.9.1980 do
Stárkova. Tímto datem přestává sloužit farní budova účelu,
pro který byla postavena. Nějaký čas byla budova prázdná a
od roku 1982 byla pronajata k bydlení. Část budovy slouží
jako farní archiv, ale hlavně celá budova včetně zbytku
hospodářského zázemí slouží bydlení.
Na kostele se prováděla, díky iniciativě některých
farníků, pouze nejnutnější údržba, hlavně se opravovala
střecha, ale větší zásahy se nedělaly. Plánované hospodářství
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plánovalo postupný útlum náboženského života a postupnou
likvidaci všech sakrálních staveb. Docela se dařilo tyto
záměry uskutečňovat a trvat tato doba dostatečně dlouho,
jistě by byly „úspěchy“ viditelnější. Machov měl také štěstí,
že neleží u hranice s našimi kapitalistickými nepřáteli, ale u
hranice s tehdy spřáteleným dělnickým státem. Jinak by zde
byl přísně střežený vojenský prostor s přístupem jen na
propustky a kostel by se stal prvním cílem cvičné
dělostřelecké palby při hře na vojáčky. Na Šumavě takto
skončila většina kostelů ve vojenských újezdech.
Je dobře, že je tato doba za námi a že teď už záleží jen na
vůli farníků, zda bude kostel sloužit bohoslužbám a nebo
jim spadne na hlavu. Zatím však v Machově tato druhá
eventualita nehrozí.
V neděli 20.10.1991 královéhradecký biskup ThLic.
Karel Otčenášek biřmoval v kostele sv. Václava v Machově
22 farníků. Byla to zase po dlouhé době slavnost, která
oživila život farnosti. Při této příležitosti byl posvěcen nový
zvon, který nechala machovská obec odlít. Vážil 152 kg a
byl posvěcen na jméno „Sv.Václav“.
V roce 1999 byla v kostele provedena nová
elektroinstalace a ozvučení vnitřního prostoru nákladem 163
000,- Kč. Byl odstraněn centrální lustr a celý prostor byl
velice dobře prosvětlen, čímž interiér hodně získal. V roce
2000 byl kostel nově vymalován nákladem 97 000,- Kč. Dvě
třetiny této částky byly vybrány mezi občany při sbírce,
kterou uspořádala obec.
Uzavírám tuto chronologii událostí kolem kostela
sv.Václava, který se v matrikách v 17. a 18. století nazýval
„chrám Páně sv. Václava nad Machovem“ a který je
nejstarší stavbou v Machově. Z předešlého textu je patrné,
že má i nejbohatší historii a tak kdyby její znalost
prohloubila
alespoň
trochu
zdravý
patriotizmus
Machovských, nepsal jsem ji zbytečně.
Ještě jeden poznatek bychom si z přečteného mohli
odnést. Jistě jste si všimli kolik významných osobností své
doby zavítalo do Machova, někteří i opakovaně a hlavně
nezištně. A nebyli to jen vyslaní náměstci a pohůnci
nějakých vysoce postavených šéfů, které obyčejný poddaný
neměl šanci vůbec spatřit. Byli to tito nejvyšší představitelé
osobně. Císařem Josefem II. počínaje, přes biskupy
z Hradce Králové a opaty z Břevnova a Broumova až
direktory vrchnostenských kanceláří v Náchodě a Polici nad
Metují konče. Nebyly to jenom návštěvy ojedinělé, ale
pravidelné. Tito představitelé navštěvovali své ovečky i
v nejzapadlejších obcích jim svěřených oblastí, nelitovali
času ani námahy, aby se s nimi mohli setkat, přestože jejich
vzdělání a moc byla mnohonásobně vyšší než těch, kterým
věnovali svůj čas. Uvážíme-li tehdejší stav komunikací a
dopravní možnosti musíme jen žasnout.
Zde se nabízí malé srovnání. Kolik předsedů VčKNV a
hejtmanů Královéhradeckého kraje, předsedů ONV a OV
KSČ navštívilo Machov za posledních 50 let osobně? Na
prezidenty se neodvažuji vůbec pomyslet. Co bychom asi
museli slíbit obyčejnému poslanci nebo senátorovi, aby se
obtěžoval usednout do klimatizovaného auta a dojel do
Machova, aby se přesvědčil jak žijí jeho volič i? Poněkud
nerealistická představa, proto se vraťme do holé skutečnosti
a buďme spokojeni, že není hůř.
Ke každému kostelu patří také zvony a těm se budeme
věnovat příště.
Milým čtenářům přeji jménem našeho knihkupectví a
jménem svým, příjemné a klidné prožití svátků vánočních,
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hodně hezkých zážitků nad dobrou knihou a v roce příštím
pevné zdraví a i trochu toho štěstíčka.
Jiří Kohl

Významná osobnost – polický
rodák prof. František Kleiner

Začátkem prosince letošního roku uplynulo 120 let, kdy
se v Polici nad Metují narodil profesor František Kleiner,
významná osobnost doby 1. republiky. V městě Kladně je
po něm pojmenovaná ulice, bohužel v jeho rodném městě je
již v současnosti téměř neznámý. Vzpomeňme na něj
alespoň několika řádky.
František Kleiner se narodil 7. prosince roku 1886
v Polici (nad Metují) v domě čp. 78 na náměstí jako syn
brašnáře a řemenáře Františka Kleinera (syna řemenáře
Celestina Kleinera v čp. 96 a Františky, dcery Josefa Wintra,
chalupníka v Ledhuji) a Anny Holinkové, pocházející ze
starobylého rodu suchodolských šolců (dcery zámečníka
Josefa Holinky v Polici čp. 78 a Anny, dcery Emiliána
Pejskara, obuvníka v Polici). Obecnou školu František
Kleiner vychodil v Polici, od roku 1898 studoval na
gymnáziu v Rychnově n. Kněžnou, kde bydlel u svého
strýce (a také kmotra při křtu), všeobecně váženého
rychnovského knihaře Františka Holinky a kdy také jako žák
primy obdržel uprázdněné místo ve studentské nadaci
polického souseda Tadeáše Luňáčka (z r. 1823). Po
vysokoškolských studiích v Praze se věnoval učitelství.
Hned v počátku jeho profesní dráhy musel, již ženatý,
narukovat do 1. světové války; na ruské frontě v Haliči byl
těžce raněn průstřelem plic a uzdravil se díky ruským
lékařům. Během zajetí v Rusku se pilně učil jazyky a
zejména dokonale ovládl ruštinu. Jakmile se začaly v Rusku
formovat čs. legie, vstoupil do nich a jako legionář prodělal
celou anabázi sibiřskou magistrálou. Domů se dostal až roku
1920 vlakem z Terstu, kam připlul lodí z Vladivostoku se
zastávkou v Japonsku.
V československé republice se stal profesorem a později
ředitelem Státního koedukačního učitelského ústavu na
Kladně. U studentů byl velmi oblíbeným profesorem, ve
volném čase pořádal mnoho přednášek, hlavně po
severozápadních Čechách, byl i starostou Sokolské župy
Budečské. Z ruských legií se důvěrně znal s prezidentem
republiky T. G. Masarykem, kterého při jeho pobytech
v Lánech často navštěvoval.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se mu však stala
jeho sokolská a legionářská činnost osudnou. Gestapo mu
několikrát prohledalo byt, nakonec jej zatkli, v Praze byl
podroben výslechům. Požadavek Němců, aby se stal
tlumočníkem při vyslýchání ruských zajatců však striktně
odmítl, byl proto převezen do Malé pevnosti v Terezíně.
Konečná stanice jeho životní pouti byl koncentrační tábor
v Osvětimi, kde zemřel.
„Album representantů všech oborů veřejného života
československého“, vydaného roku 1927 o prof. Františku
Kleinerovi uvádí: …„po absolvování odborných studií
věnoval se dráze učitelské. Byl od svého prvního kroku do
života uvědomělým Čechem, v tom duchu vychovával jemu
svěřenou mládež a přispíval horlivě do různých sokolských,
později legionářských časopisů, i jako řečník se i v tomto
směru uplatňoval“…
podle vyprávění jeho neteře, pí prof. v. v. J. Urbánkové
napsal M. Pichl
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Městská policie informuje
Poslední měsíc v roce je v našem městě ve znamení
nových úprav v dopravě.
Naprostou novinkou je kruhový objezd. A to novinkou
v pravém slova smyslu. Při sledování průjezdu skrz něj je to
vidět. Mnozí řidiči by svým uměním bravurně projeli
„kruháky“ na Novém Zélandu či v Anglii (tam se jezdí
v protisměru), jiní by se neztratili na křižovatce v indickém
Dillí (tam platí právo silnějšího). Naše předpisy, a to je
s podivem, zvládá málokdo, pravda situaci trochu
komplikují semafory, ale zas ne tak moc. A o tom, že
červená znamená „Stůj“ vědí i děti v mateřské školce.
Nevíme, kdo drží ochranou ruku nad touto částí
komunikace, ale děkujme mu, že se tam ještě nic nestalo.
A pro cyklisty už neplatí asi vůbec nic, mylně se
domnívají, že si mohou dělat, co chtějí.
Při podzimním podvečeru je pohled na město z lavičky
od
„Strážnice“ hezký. Kouzlo se však vytrácí
s roztápějícími se rodinnými krby. Kouř s vůní stoupající z
komínů hovoří o „lečems“….Někteří ku ohřátí svému háží
do svých ohnišť „mynevímeco“ a u toho se ohřívají. Však
pozor na to, zákon o ochraně ovzduší platí pro všechny, tak
třeba, aby někomu, byť u krbu teplého, nezmrzl úsměv na
rtu.
Napadne-li snad nějaký sníh, dovolíme si všechny řidiče
poprosit, abyste vzali při parkování v potaz zimní údržbu
komunikací a zbytečně se nepletli pluhům, sypačům a jiným
důležitým mechanismům, sněhu nás z cest a chodníků
zbavujícím.
S příchodem svátků těch v roce největších, si na prvním
místě přejme zdraví, potom štěstí ruku v ruce se
spokojeností a klidem. A my navíc Vám všem přejeme
přesvědčení, že dobro nad zlem zvítězí a každý dostane to,
co si zaslouží…
Hezké Vánoce Vám všem a rok 2007 alespoň o trochu
lepší, než byl ten letošní.
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy.
MP

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Advent a doba vánoční, nový rok
Opět se rok s rokem sešel a máme tu měsíc prosinec,
tedy poslední měsíc kalendářního roku. V církvi je to
naopak první měsíc nového liturgického roku, protože
tradičně už od 12. století začíná liturgický rok dobou
adventní, a to první nedělí adventní. Podobně jako
velikonoční svátky mají svou přípravnou (postní) dobu, tak i
Vánoce dostaly svoji přípravnou (adventní) dobu. A proč se
tato doba nazývá adventní? To proto, že slovo advent,
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pocházející z latinského slova adventu, znamená „příchod“.
Je to tedy doba příchodu dlouho očekávaného Spasitele
světa - Božího syna Ježíše Krista na svět, jeho vtělení do
podoby člověka. Doba adventní je krásné období přípravy
na ještě krásnější dobu vánoční, období očekávání, těšení se
a také sbližování. Lidová zbožnost a zvyky, které se touto
dobou už silně soustřeďovaly na vánoční svátky, přidělily
adventu ve vědomí křesťanů zvláštní postavení. Adventní
doba má dvojí povahu: je dobou přípravy na oslavu
Narození Páně jako malého dítěte v Judském městečku
Betlém a zároveň je to doba, v níž vedeni touto
vzpomínkou, směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého
Kristova příchodu na konci věků. Adventní doba má čtyři
adventní neděle před slavností Narození Páně (25.12.). Při
adventních bohoslužbách se používají fialová roucha, neboť
fialová barva vyjadřuje naději. K adventní době patří také
adventní věnec. Jeho zelená barva je symbolem života a
věnec jako takový je symbolem vítězství a královské
důstojnosti toho, který se sice narodil v chudých poměrech,
ale je vpravdě králem. Čtyři svíce na tomto věnci, které
postupně zapalujeme, představují čtyři adventní neděle, a
jak přibývá plamínků a světla z nich, je stále blíže příchod
onoho krále, který je „Světlem světa“. On rozptyluje
temnotu a strach, nabízí lásku, radost, pokoj a spásu, tedy
život a touží přijít do srdce každého člověka. Adventní doba
je velikou příležitostí a nabídkou k vnitřní obnově, otevření
srdce a návratu k Pánu dějin, k Bohu, ale také příležitostí ke
konání dobra. Po období adventní přípravy pak přichází
doba vánoční, tedy vlastní oslava Božího příchodu na svět.
No a poté už tu bude (z toho civilního občanského pohledu)
závěr letošního roku a s ním i rekapitulace toho, co jsme
prožili, co se nám podařilo i nepodařilo, co přinesl ale i
odnesl. Na nás je, zda řekneme „Bohu díky“, nebo „za moc
to nestálo“ či jiné hodnocení. Zároveň je ale potřebné dívat
se dál, protože se před námi otevře nový rok. Jaký bude a co
přinese zatím nevíme. Víme jen jaký bychom si ho přáli mít.
Zatím má jen podobu našich představ a plánů. Očekávejme
věci a události příští s pokorou, s pokojem v srdci a
v pravdě, ale i s radostí a nadějí.

V adventní době budou bohoslužby v našem kostele
jako obvykle:
-

mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu
od 8.00 hod.,
mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod.
a v neděli od 8.00 hod.
Páteční mše svaté, tzv. rorátní, jsou určené především
pro děti.

V době vánoční pak budou bohoslužby takto:
24.12. - mše sv. od 8.00 hod.
25.12. - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - půlnoční mše svatá
(vigílie) od 0.00 hod.
- Boží hod vánoční - mše sv. od 8.00 hod.
26.12. - Slavnost SV. ŠTĚPÁNA
nedělní mše sv. od 8.00 hod.
27.12. - Svátek sv. Jana - mše sv. od 8.00 hod.
29.12. - mše sv. od 17.00 hod.
30.12. - mše sv. od 17.00 hod.
31.12. - Svátek Svaté Rodiny, mše svatá na poděkování
a rok 2006 od 8.00 hod.
1.1.2006 - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
mše sv. od 8.00 hod.
6.1. lavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
mše sv. od 17.00 hod.
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Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami

Tak jako každý rok, bude i letos v našem farním kostele
vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. V týdnu
od 18. do 21. prosince 2006 budou mít možnost návštěvy
kostela a prohlídky betléma mateřské školky a základní
školy. V době od 25. prosince do 2. února pak bude betlém
přístupný pro všechny zájemce. O svátcích 25. a 26.
prosince a 1.ledna bude volně přístupný v dopoledních i
odpoledních hodinách. V ostatních dnech pak bude
přístupný v době bohoslužeb. Mimo tento čas je také možná
individuální návštěva a prohlídka, a to po domluvě
s děkanstvím.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
4. prosince 6. prosince 8. prosince -

Svátek sv. Barbory
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO
HŘÍCHU
10. prosince 2. neděle adventní
13. prosince Památka sv. Lucie, panny a mučednice
17. prosince 3. neděle adventní
24. prosince 4. neděle adventní, Štědrý den
25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
26. prosince Svátek SV. ŠŤEPÁNA, prvomučedníka
27. prosince Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
31. prosince Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a
Josefa
1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
6. ledna Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
8. ledna Svátek Křtu Páně
„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali ve hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se Vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů, kteří takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má
zalíbení.“ Lukášovo evangelium 2, 8-14
Přejeme Vám všem pokojné prožití doby adventní,
radostné a požehnané Vánoce a všechno dobré do
nového roku. A nezapomeňte si dopřát dostatek času pro
sebe, své blízké a přátele a nenechte stranou osamělé a
potřebné lidi kolem vás.
Ing. Jan Troutnar

Informace Církve československé
husitské v Polici nad Metují
V této době adventního rozjímání přípravy na svátky
klidu a míru zveme všechny sestry a bratry CČSH i ostatní
občany a příznivce na
Půlnoční bohoslužbu se zpěvy a vánočním
zamyšlením, které se koná v neděli 24 prosince 200 ve
22.00 hodin ve sboru Apoštola Pavla v Polici nad Metují
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Sváteční bohoslužba pak bude na Boží hod vánoční
v pondělí 25. prosince 2006 v 9.15 hodin s poděkováním
za celoroční Boží ochranu a pomoc.
Nový rok 2007 přivítáme v pondělí 1. ledna 2007 v 8.15
hodin a poprosíme o požehnání do dalšího života nás všech i
církve CČSH.
Děkujeme všem sestrám a bratřím, občanům města i
okolí za přízeň naší církvi a přejeme jim do roku 2007
hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů, ale i pohody
v rodině a zaměstnání.
Stanislav Švarc, farář CČSH
Jaromír Novák, předseda rady starších

Oznámení oddílu karate

Malinský, Sport Hotárek, Obchod pivem -Evžen Novotný,
Lékárna Kuklík, Truhlářství Langhamer & Pohl, Truhlář
Medvěd, Pítr´s Bikes, Milan Foglar, Vašek Zítka – koberce,
Keramika Hauk, Redpoint, Se.k.T s.r.o., Mr. Sport, Škoda
Transportation, Krčma, včetně množství kamarádů, kteří
přispěli do tomboly ze svých skladů, sklepů a půd.
Závěrem se sluší poděkovat i všem maskám, které přišly
otevřít letošní plesovou sezónu, neboť bez nich by bylo
veškeré snažení marné, a zároveň i všem bezejmenným
lidičkám, kteří jakkoliv přidali svou ruku k dílu, a
v neposlední řadě také personálu hotelu, který měl pro nás –
roztodivná individua – někdy až neskutečné pochopení.
Díky všem, o kterých jsem zde psal je již teď zřejmé, že
Marta se prozatím nevzdá své ředitelské funkce, a my se tak
můžeme směle těšit na Maškarní merendu 2007! Tak za rok
přijďte opět pobejt!!! A přijďte i Vy, kteří jste letos nestihli
spíchnout nějakou tu masku...
Jirka Heřman Škop, předseda HK Ostaš

Vážení příznivci karate, dovolujeme s i Vám oznámit, že
oddíl karate pana Zdeňka Macka se přesunul z bukovické
sokolovny do malé tělocvičny ZŠ v Polici nad Metují. Došlo
i k drobné úpravě rozvrhu tréninků:
A-tým
B-tým
Pondělí 18.30-20.00
Pondělí 17.00-18.30
Středa 19.30-21.00
Středa 16.00-17.30

Karate v Krkonoších

Ve dnech 20.-22.října 2006 uskutečnil oddíl karate
soustředění na Pomezních boudách v Krkonoších. Cílem
této výpravy bylo nejen utužení kolektivu, ale především
seznámení nových členů s historií a základními principy
karate. Každý den začínal ranní rozcvičkou a pokračoval
celodenním psychicky i fyzicky náročným tréninkem J Po
večerech se zodpovídaly nejrůznější otázky, týkající se
tohoto bojového sportu. Děti se také seznamovaly se
smyslem a principy karate. V rámci fyzické přípravy
podstoupili všichni výstup na Sněžku. Zpočátku se dětem
moc nechtělo, ale za výrazné podpory starších členů tento
vrchol zdolaly, za což si určitě zaslouží velké uznání. I na
nich samotných bylo vidět, jak jsou na sebe po právu pyšní.
Za oddíl karate H.N. a D.K.

Maškarní merenda

V sobotu 18. 11. 2006 se v sále bukovického hotelu U
Berků děti z Horolezeckého klubu Ostaš pokusily navázat
na nedávno přerušenou tradici pořádání maškarního
tajtrlování, kterou založili jejich předchůdci z řad horolezců,
vodáků a milovníků alkoholového veselí. Ředitelského žezla
se ujala Marta Škopová, které v některých věcech lehce
sekundoval Paulik Axmanů... ve finiši se nejvíce do
přípravných prací zapojili Martinka Zítková a Andrea
Tomanovic. Výzdoba sálu se odehrála pod režijním
dohledem Jitky Krásné. Nezastupitelným způsobem se
výběru
vstupného
zhostily
příslušnice
speciální
protichemické jednotky Helča a Můňa Holečkovic. Maskám
k jejich reji výborně zahrála kapela Domamazec. Všem
těmto patří velký dík!!! Na tomto místě nelze zapomenout
na sponzory bez jejichž výrazné pomoci by nebylo možné
zajistit ceny pro nejlepší masky, a stejně tak i bohatou
tombolu – díky i Vám!!! Pro úplnost se na sponzoringu
podíleli: Manmat, Blue Fly, Šmídova mlíkárna, Skrblíkův
Ráj, Vínečko, Hračky & Sport, Krásné Věci, Optika
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Pichin přebírá cenu za nejlepší masku

Jokerit Cup 2006

Dne 11.11.2006 se uskutečnil již třetí ročník
florbalového turnaje Jokerit Cup. Na turnaj se těšily
prakticky všechny týmy z blízkého i dalekého okolí, protože
je přístupný amatérům i registrovaným hráčům a jedná se
zřejmě o nejprestižnější a nejs ilněji obsazený turnaj na konci
kalendářního roku v našem regionu. Turnaj měl bezpochyby
vysokou sportovní úroveň, vždyť diváci měli možnost vidět
v akci mj. 9 hráčů prvoligového Náchoda, který v současné
předvádí skvělé výkony a jako nováček soutěže je v době
psaní tohoto článku na vynikajícím třetím místě. Nás může
těšit fakt, že 7 hráčů z náchodského kádru herně vyrostlo na
palubovce místní základní školy! V sobotu na osmou hodinu
ranní se do místní tělocvičny Základní školy dostavilo na 90
nadšenců, kteří celý den bojovali o pohár. Nyní
k výsledkům:
1. místo Cirkus bude – největší favorit turnaje, který
splnil očekávání a procházel celým turnajem suverénním

31
způsobem a neztratil ani jeden bod a zaslouženě vyhrál. Měl
na své soupisce mj. 5 prvoligových hráčů, dále pak
pořadateli vyhlášeného nejlepšího hráče turnaje Vítka, který
mj. vsítil 11 branek. Nejlepším golmanem turnaje byl
vyhlášen Hála, který bezpečně pochytal všechny šance
soupeřů, do kterých se ojediněle dostávali.
2. místo Ubals Špindl - tým, který tvoří vesměs hráči
druholigového Jičína se stal již pravidelným účastníkem
polických turnajů a poprvé zavítal i na Jokerit Cup. V semi
finále měl více štěstí v samostatných nájezdech a porazili
polické Buldoky, když dva nájezdy elegantně proměnila
čerstvá náchodská posila Hayek.
3. místo Buldoci – obhájené loňské třetí místo. Po celý
turnaj podávali výborné výkony a poprvé prohráli až
v semifinále s Ubalsem na samostatné nájezdy, když díky
vlastní nedisciplinovanosti dostali vyrovnávající gol až
v poslední minutě v oslabení. Nejlepšími hráči byli mj. i
nejlepší střelec turnaje Vávra (15 golů), Hauschke a golman
Majsniar.
4. místo Hyeny – kluci z Hyen odehráli povedený
turnaj, ve ¼ finále porazili nebezpečné Skrblíky,
v semifinále odehráli nádherný a vyrovnaný zápas
s Cirkusem a podlehli mu těsně 1-2 a v boji o třetí místo
podlehli Buldokům. Nejlepšími hráči byli tradičně Švorčík,
Stodala a brankář Entler
5. místo Jokerit – co dodat, celý turnaj jsme nebyli ve
své kůži, což dokumentovala i ¼ finálová prohra s Ubalsem
1-5, největší porážka v historii klubu. Pořadatelské
povinnosti zřejmě udělaly svoje a sebraly nám potřebné síly,
které nám poté chyběly na hřišti. Snad jako jediný snesl
přísnější měřítko nejlepší střelec týmu Chocholouš. Ale
nechceme se na nic vymlouvat, prostě se nám hra moc
nevedla a na turnaji byly tentokrát lepší týmy než my.
6. místo Skrblíci – minulý rok jsem na tomto místně
psal, že místní mladíci se každým rokem zlepšují a jezdí
pravidelně trénovat do Náchoda. Nyní to musím zopakovat,a
i když jsou možná kluci s umístěním trošku zklamaní a
mysleli na víc, tak všichni viděli, jaký kus práce na sobě za
rok udělali a jestli minulý rok mezi elitní polické týmy
jenom nakukovali malou škvírkou ve dveřích, tak letos již
můžeme konstatovat, že ty dveře již pořádně otevřeli a
všichni s nimi již musí počítat jako s kvalitním a
nebezpečným týmem!
7. místo Ústí nad Orlicí – kvalitní družstvo, které také
s oblibou jezdí na turnaje do Police a které předvádělo dobrý
florbal, ale opět nepřekročilo svůj stín a nepostoupilo mezi
nejlepší čtyřku.
8. místo TIKY Team – pěkné umístnění polického
týmu nadšenců, které na svém turnaji jistě rád vidí každý
pořadatel, a to nejen kvůli velkému odběru pivního moku
z kantýny, ale i kvůli pohodě, které z tohoto týmu vyzařuje a
přenáší se tak i na ostatní.
9. místo Nové Město nad Metují – asi největší
zklamání turnaje, obhájce loňského titulu přijel ve značně
oslabené sestavě a neprobil se ze silné základní skupiny do
vyřazovacích bojů.
10. místo Wydle – premiéra tohoto ryze fotbalového
týmu dopadla myslím na výbornou, kluci odehráli dobrý
turnaj, v základní skupině byli mj. kousek od remízy
s Buldokama. Velkou oporou byl brankář Hruška.
11. místo Hircheni – mužstvo z Náchoda, které již
tradičně nepostoupilo do vyřazovacích bojů, krutý los je
nasměroval do té těžší základní skupiny.
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12. místo Viktorky – sympatické dívčí družstvo, které je
ozdobou každého místního turnaje a které se pomalinku
krůček za krůčkem zlepšuje a některé týmy dokáže zle
potrápit
13. místo Adršpach – tým, tvořený z mladých hráčů,
přijel především na zkušenou. Ve skupině obsadil pos lední
místo a na skore se umístil před svými vrstevníky z Police –
Houba´s Teamem
14. místo Houba´s Team – premiérové vystoupení
mladých polických kluků. Bojovali statečně se staršími a
zkušenějšími soupeři, leč stačilo to zatím na poslední místo.
Ale nemusí z toho být vůbec zklamaní, protože každý
jednou začíná a třeba tým Skrblíků hrál ve svých počátcích
podobně a během pár let se propracoval tam kde je nyní.
Závěrem bych chtěl poděkovat hlavně Soně a Andree za
celodenní práci v kuchyni, Jitce, Áje a Jirkovi za pomoc při
zapisování, spoluhráčům z týmu (hlavně Vlčákovi) za
pomoc při organizaci turnaje, všem týmům a divákům za
účast. Za rok se těším nashledanou při dalším ročníku
turnaje!
Honza Miler - Jokerit
Sponzoři turnaje: Pizza Guseppe, Primátor a.s Náchod.,
Skaličan a.s., Hotel U Berků – Jan Pavlík, Drogerie Tomáš Vávra,
Bowling Hronov, Autotech Hradec Králové s.r.o.

WIKOV ARÉNA HRONOV

PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Čtvrtek
Sobota
Neděle

16,30 - 18,30
13,30 - 15,30
14,00 - 16,00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O VÁNOČNÍCH
PRÁZDNINÁCH
23. 12. 2006
24. 12. 2006
25. 12. 2006
26. 12. 2006
27. 12. 2006
28. 12. 2006
29. 12. 2006
30. 12. 2006
31. 12. 2006

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

13,30 – 15,30
13,30 – 16,00 prodl oužené
10,00 – 12,00
10,00 – 12,00
10,00 – 12,00
10,00 – 12,00
16,30 – 18,30
13,30 – 15,30
13,30 – 15,30
13,30 – 16,00 prodl oužené

ROK 2007
1. 1. 2007
2. 1. 2007

Pondělí
Úterý

10,00 – 12,00
10,00 – 12,00

Město Hronov vyhlašuje Hokejbalovou
ligu 2007 o putovní pohár Města
Hronova
Město Hronov, odbor zimní stadion oslovuje příznivce
hokejbalového sportu. Od dubna 2007 organizuje první
ročník Hronovskou hokejbalovou ligu o putovní pohár
Města Hronova ve Wikov aréně. Nabízíme Vám možnost se
přihlás it do hokejbalové ligy nejdéle však do 31. ledna
2007. bližší informace Vám podá Roman Toušek, vedoucí
odboru zimní stadion, ve Wikov aréně v Hronově, tel. :
491 483 367 nebo mobil: 736 629 643, e-mail: zimnistadion@mesto.cz.
Pokud máte zájem navštěvovat naši arénu a sportovat
v tomto sportu, informujte nás.
Roman Toušek, vedoucí odboru zimní stadion
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Prodám garáž

HODINY LYŽOVÁNÍ
A SNOWBOARDINGU PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
KDE – V POLICI NAD METUJÍ - NEBÍČKO
Pod vedením zkušené instruktorky Ivy Hankové
Písemné přihlášky a informace: e-mail
IvaHankova@seznam.cz
nebo mbt 606 390 144

v Polici nad Metují u koupaliště
Bližší informace
na tel. čísle: 605 790 614

Naučte se jezdit na snowboardu za 10 hodin.
Kde – v Polici nad Metují – Nebíčko
5. 1. – 6. 1. 2007 – cena 700 Kč za účastníka
Pod vedením zkušené instruktorky Ivy Hankové
Přihlášky a informace: e-mail
IvaHankova@seznam.cz
nebo mbt 606 390 144
NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Název pozice
Pracovní poměr
Vzdělání
Praxe
Obor
Další podrobnosti
Počet prac.míst
Směnnost
Pracovní poměr
Pracovní úvazek
Lokalita
Další výhody
Druh práce
Další požadavky
na uchazeče
Další podrobnosti

Sv ářeč nerezových kovů
Hlavní
SŠ vyučen
výhodou
strojírenství
1 až 2
ano
na dobu neurčitou
plný
Broumov
Rozvíjející se firma Stabilní prostředí Příjemné
pracovní prostředí
sváření, broušení
Svářečský průkaz ( není podmínkou )

Očekáváme flexibilitu a nasazení, nabízíme
zajímavé podmínky
Firma
HO BRA-Školník s.r.o.
IČO
25623150
Kontaktní osoba
pí. Alžběta Kroupová
E-mail
kroupova.alzbeta@hobra.cz
Tel.
420 491 580 132
WWW
www.hobra.cz
Místo nabízíme od ihned

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MěÚ Police nad Metují

pořádá 6. ročník florbalového turnaje

otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené všem
milovníkům děravého míčku bez rozdílu věku, pohlaví i
výkonnosti…
termín :
systém :
informace :

novinka :

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2006 v době od 10:00 – 16:00 hod.
a 23. 12. 2006 v době od 9:00 – 12:00 hod.
Na místě si můžete bez objednání zakoupit
pstruhy, kapry, amury, štiky a líny.

startovné :
přihlášky :

víkend 12. – 14. 1. 2007
skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu neomezen
veškeré informace ob drží přihlášená družstva
písemnou formou, dotazy na ssk.pedro@seznam.cz
vítěz získává věčně putov ní pohár

2 skupiny – Soutěžáci a Pro radost

už v přihlášce uveďte váš zájem hrát v hlavní sekci
Soutě žáci a mít tak šanci na zis k poháru, nebo v sekci
Pro rad ost, to je pro spolky, kterým nejde ani tak o
výhru jako o pohyb a radost nad každou d obrou akcí –
v této s kupině máte m ožnost pokusit se zvítězit nad
sebou sam ými, nebo si užít pohodový den - vítěz této
skupiny získává putovní pohárek …!
250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým
do 31.12. 2006 - písemné a závazné, zaplacením
startovného máte účast jistou, počet týmů omezen
ss k.pedro@seznam.cz , P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954
Police n.M.

Přijďte pobejt !!!
Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují.
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Petr J ansa
608 12281 9
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v novém roce – štěstí zdraví,
ať nás život neunaví,
hodně akcí, hodně sportu
/to přiláká dobrou partu /
florbal, tenis, triatlony,
pro borce i pro rodiny,
atletika, promítání
/pro každého něco k mání /

Firma
Makler
Service
Bohemia
International s. r. o. děkuje svým klientům za
jejich důvěru. Přejeme všem radostné prožití
vánočních svátků, zdraví, štěstí a spokojenost
v novém roce 2007
Chcete ušetřit na povinném ručení?
Vozík nebo malý motocykl z d a r m a
k povinnému ručení
Roční sazby pojistného platné pro obce do 10.000
obyvatel
Osobní automobil
do 1000 cm3
1332 Kč
nad 1000 do 1250 cm3 včetně
1753 Kč
nad 1250 do 1350 cm3 včetně
1884 Kč
nad 1350 do 1650 cm3 včetně
2629 Kč
nad 1650 do 1850 cm3 včetně
2961 Kč
nad 1850 do 2000 cm3 včetně
4062 Kč
nad 2000 do 2500 cm3 včetně
4257 Kč
nad 2500 cm3
6434 Kč
Nákladní automobil
do celkové hmotnosti 3500 kg včetně
5121 Kč
od celkové hmotnosti 3500 kg
7773 Kč
do 12000 kg včetně
max. bonus 35%, pro pojístníka ve věku 35 let a
výše, platí pro všechny osobní automobily starší 8
let a nákladní automobily české výroby, rovněž
starší 8 let
******************************************
Balíček pojištění se slevou 50%
Havarijní pojištění se slevou 10%
******************************************
Mimo jiné nabízíme s pořící účet s garancí 3% na
vklady uložené do 31.12.2006
******************************************
Provozní doba v kanceláři na náměstí nad
samoobsluhou.
Úterý od 9 - 12 hod., 13.30 – 16,00 hod., jinak po
domluvě na telefonu
603 526 179 Zdenka Galinová
Středa od 9 - 11 h, 14.00 – 16,00 hod., jinak po
domluvě na telefonu
737 663 524 Hana Brahová
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s dětma krásný voloviny,
/třeba jako tátoviny /
radost, smích a dobrý lidi,
/ kdo zaseje – ten i sklidí /
spousty dobrých kamarádů
/třeba jako Semirádů /
nejen nyní – na vánoce,
ale v celém příštím roce
uzavřeme dohodu :
lidi – hlavně pohodu !
… v zimě mráz a v létě vedro
– to všem přeje SK Pedro …!

Lámete si h lavu
s ván očn ím dárkem?
U ž n emu síte.
Máte báječnou příležitost darovat svým
blízkým

dárkový ku pon n a
masérské služby
v hodnotě, jakou si sami zvolíte.

Na výběr máte :
klasické masáže
Reflexní terapii
Ajurvédskou indickou masáž celého těla
Mary Staggs Body Xerox (detoxikační proceduru)
Kupon dle vlastního výběru za jakoukoliv cenu

Kau fm an ov á Radk a
607 240 250

Prodám či vyměním
stavební pozemek v Nízké Srbské
za garsonku v Polici nad Metují. Pozemek se nachází za
balírnou koření Drana. Výměra je 1200 m2 . Na pozemku
je stavební buňka. Částečně jsou vybudované základy
s kanalizací. Do základu je zavedena voda a na hranici
pozemku je zavedena elektrika do rozvodové skříně. Na
pozemek je vydáno stavební povolení ke stavbě
rodinného domku. Cena pozemku 180 000,- Kč
Kontakt: 775 158 538, e-mail: sededlo@email.cz
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Pronajmeme vybavený byt

3 + 1 - cca 70 m2,
včetně garáže a zahrádky v Suchém dole u
Police nad Metují,
k nastěhování od listopadu 2006.
Bližší informace:
tel/zázn.: 491 542 982 nebo mobil: 724 935 550.
Zn.: jen seriózní nabídky, osobní jednání uvítáme.

Kdo naučí po večerech německý jazyk?
Tel.: 604 799 189
Zveme Vás

do no vě o te vřené prode jn y „ Tra fik y“

na Masarykově náměstí vedle prodejny
starožitnictví. Nakoupíte u nás veškeré
tabákové výrobky, denní tisk a jiné doplňkové
zboží.
Otevírací doba: po – pá 6.00 – 16.00 hodin
so
7.30 – 11.00 hodin
Vážení zákazníci
a přátelé moravských vín.

Oznamujeme vám, že prodejna
„MORAVSKÁ VÍNA“
(vedle Starožitnictví Antik na náměstí)

byla přemístěna do Kostelní ulice čp.7
(proti Kadeřnictví).
Otevírací doba:
Po – Pá 8.30 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin
So – 8.00 – 11.00 hodin
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky našich i
zahraničních vín. Na Vaši návštěvu se těší
Petr Martinec a Pavel Kubín.

BROUMOVSKÉ STROJÍRNY HYNČICE, a.s.
CZ-549 83 Hynčice u Broumova
Broumovské strojírny Hynčice, a. s. Hynčice u Broumova
přijme do pracovního poměru zaměstnance těchto funkcí a profesí:

hlavní ekonom
- vzdělání VŠ, příp. US
- dokonalá znalost podvojného účetnictví
- vedení kolektivu v oblasti účetnictví a financování
- praxe minimálně 5 let

obsluha CNC strojů
- vzdělání US, příp. vyučení strojního zaměření

pomocná obsluha na dílně CNC strojů
- zájemce bude zaškolen

soustružník
- vyučení ve strojírenském oboru
Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice u Broumova
54983 Meziměstí 3, tel. 491 405 537
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika
Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén; opravy
STA a TKR; dodávky STA na klíč - bytovky,
penziony; opravy a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich přání

YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KO UP Í M
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
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AUTOŠKOLA
FIEDLER
s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:

19. prosinec 2006
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Kostelní 7
Datum:

21. prosinec 2006
v 15.00 hod.
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo
http://autoskola-fiedler.wz.cz

Jindřich Sokol
P rodej a o pravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
vý roba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROB A C YLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝR OBA KLÍČ E DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOM ENÝC H KLÍČ Ů
M ONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍC H ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRO DEJ ŠICÍCH STRO JŮ TO YOT A
5 L ET Z ÁRUK A
již od 3.4 50,-K č
obnitkovací stroje od 8,990 ,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

Album starých pohlednic Orlické hory a Podorlicko
Unikátní soubor téměř 300 starých pohlednic Orlických hor a Podorlicka přináší
nová kniha libereckého nakladatelství KNIHY 555. Jejími autory jsou historička a
pracovnice Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Radka
Holendová a liberecký publicista a nakladatel Mgr. Pavel D. Vinklát. S historickými
pohlednicemi, především z let 1900–30, projdeme cestou Aloise Jiráska po hlavním
hřebeni Orlických hor, navštívíme nejvyšší vrchol Velkou Deštnou, podhorské obce a
osady, významná turistická místa, jako je chata na Šerlichu, rozhledny Dobrošov,
Suchý vrch apod. Kniha se také věnuje Podorlicku a neopomíjí „brány“ Orlických hor –
města Náchod, Nové Město nad Metují, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice
v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí… Některé pohlednice připomenou 30. léta,
kdy se v pohraničí budovala obranná linie s několika významnými pevnostmi (např.
Hanička, Dobrošov).
Vázaná celobarevná publikace, česko-německý text, formát 23 x 21 cm, 156
stran, cena 495 Kč, vyjde v prosinci 2006. Publikaci si mů žete s 10% slevou, tj. za
445 Kč, objednat na dobírku (poštovné a balné hradí na-kladatelství) na adrese:
KNIHY 555, Ru munská 47/ 16, 460 01 Liberec, tel. 485 148 380,
info@knihy555.cz, www.knihy555.cz.
Objednávky přijímá: Richard Korselt, tel. 777 797 877
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Třída Osvobození 332 u nové silnice
Broumov- Velká Ves
Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis a Prodej nových vozů
ŠKODA, SEAT
Prodej referenčních a zánovních vozů se slevou až
100.000,- Kč
Prodej vozů stažených z leasingu
Zveme Vás k prohlídce a předváděcí jízdě včetně nového vozu
Škoda Roomster – jen pohled nestačí

V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, opravy, diagnostiku, pneuservis a
přípravu a zajištění STK nejen vozů Škoda, Seat,
ale všech ostatních značek, včetně užitkových vozů.
Nově rozšiřujeme oblast služeb o opravy a dodávky
náhradních dílů elektrické výbavy vozů (startéry,
alternátory, čerpadla a různé elektromotory).

Kontrola funkce klimatizací, vyčištění a desinfekce
od plísní a nepříjemných zápachů.
Dodávky náhradních dílů na všechny typy vozů.
Odtahová služba NON-STOP
mob. 605565618
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