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Výběr z větších investic města realizovaných v roce 2012

Oprava fasády historické radnice

Rekonstrukce podkroví ZUŠ

Rekonstrukce rekreačního bazénu městského koupaliště

Závěr rekonstrukce ulice Pod Klůčkem

Oprava komunikace v Hlavňově, směrem k penzionu Pod Jasany

Oprava povrchu komunikace za Kvíčerovskou pekárnou

Zateplení domu čp. 407

Rekonstrukce povrchu před pěkovskou hasičskou zbrojnicí

Jedna dvanáctina roku 2013 je za
námi. Utekla rychle. Možná k tomu
přispěla i volba hlavy státu. Období
diskusí, občanských názorů, očekávání, otázek i otazníků. Překvapení, naděje, zklamání… A život jde dál!
Níže otiskujeme statistiku pohybu
obyvatel za posledních pět let. Racionální čísla, za kterými se skrývá život
v našem městě, osudy mnoha lidí.
Migrace dobrovolná i nedobrovolná.
Studium, rodina, vztahy, zaměstnání,
podnikání, nemoc….
Dlouho jsme přemýšleli o nové podobě Polického měsíčníku. O tom, co
má být jeho obsahem. Mnozí z Vás po
přečtení tohoto čísla budou tradičně
zklamáni, plni kritiky. Každé téma –
nejen prezidentské volby a Polický
měsíčník – má své diskutanty.
Asi to není moderní, možná přežité
a naivně trapné, ale budu se i v dalších
jedenácti dvanáctinách tohoto roku
snažit poctivě pracovat.
A život jde dál! Přeji Vám, aby především zdravě a vesele.
Ida Jenková

PF 2013
Vážení občané,
přeji Vám dobrý rok 2013. Přeji
Vám v novém roce pevné zdraví, hodně úspěchů jak v soukromém, tak
v pracovním životě. Zároveň přeji nám
všem, abychom spolu uměli komunikovat, abychom si uměli naslouchat, a
abychom respektovali právo druhých
na jiný názor, než je ten náš, neboť
věřím, že pokud budeme nejprve chtít
pochopit toho druhého, než ho za jeho
názor odsoudíme, pak se nám všem
bude žít lépe!
Jiří Škop, místostarosta

Návrh investic
na rok 2013
Rozpočet roku 2013 již prodělal
„první“ a „druhé čtení“, přičemž z větší
části je již připraven ke schválení.
Nicméně jsou stále ještě oblasti, kde
nebylo možné, aby rada města objektivně návrhy rozpočtu posoudila, při-
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čemž jednou z oblastí jsou právě investice města. Pro připomenutí uvádím, že návrh investic vychází
z rozpočtového výhledu, který město
má, a který je průběžně, s ohledem na
veřejné potřeby, aktualizován. Samozřejmě, že některé akce vznikají určitým spontánním způsobem jako reakce na aktuální stav městského majetku, případně v reakci na události, které
se stanou.
Většinově jsou mezi navrženými
investicemi akce dlouhodobě připravované a také akce delší dobu veřejnosti přislíbené, přičemž podle návrhu
by veřejné prostředky měly směřovat
především do oprav a zlepšení stavu
místních komunikací a veřejných prostranství, do zlepšení stavu sportovišť,
včetně realizace nových ploch pro
sportování, pamatováno je i na opravy
městského památkového fondu, přičemž krom velkých akcí je do návrhu
rozpočtu zařazena celá řada relativně
drobných akcí, které jsou naléhavé
(např. odkanalizování divadla, které
by mělo v suterénu divadla a v divadelního klubu pomoci odstranit zápach z ležaté kanalizace). Po provedení předběžných součtů všech prozatím
navržených investičních akcí nikoho
nepřekvapí, že na akce letošního roku
bychom potřebovali částku kolem 23
mil. Kč, což je více než v roce loňském!!!
Přes veškerou rozpočtovou střídmost, jakož i přes celkem pozitivní
dopad nového rozpočtového určení
daní se nám v rozpočtu nedaří nalézt
všechny potřebné prostředky. Jelikož
přistupujeme k rozpočtu města odpovědně a není naším zájmem město do
budoucna zadlužit, a připravit tak
problémy příštím zastupitelstvům,
dojde jistě v návrhu investic ke korekcím, jejichž výsledkem bude snížení
celkového objemu prostředků do investic směřovaných. Můj skromný
odhad částky, která by stran investic
na rok 2013 byla průchozí, se pohybuje kolem 16 až 17 milionů korun. Uvidíme, nakolik se můj odhad
v konečném důsledku potká s názorem
kolegů v radě a v zastupitelstvu města.
Každý, kdo se pak zajímá o to, jak je
rozpočet města koncipován, má otevřené dveře na zastupitelstvo města,
které se bude konat ve druhé polovině
února 2012, a které bude schvalovat
městský rozpočet na letošní rok. Zároveň připomínám, že návrh rozpočtu, o
Polický měsíčník – únor 2013 – strana 1

němž bude jednat zastupitelstvo města, bude od 5. února zveřejněn na veřejné úřední desce našeho úřadu
Jiří Škop, místostarosta

Reforma veřejné
správy
V posledních týdnech jsem obdržel
několik dotazů stran připravovaného
kroku reformy veřejné správy ČR,
který by měl znamenat zrušení matričních a stavebních úřadů na tzv.
obcích II. typu, a přenesení těchto
činností na tzv. obce s rozšířenou působností (což je v našem případě MěÚ
Náchod).
Na podzim jsem se v této věci zúčastnil veřejného slyšení v Senátu,
přičemž na tamním jednání, které se
účastnili jak starostové měst a obcí,
tak někteří primátoři některých větších měst, byla schválena výzva směřovaná
k vládě,
aby
došlo
k přepracování koncepce reformy
veřejné správy, která navrhovala právě výše zmíněné rušení agendy matrik
a stavebních úřadů, neboť žádný
z přítomných zástupců obcí si neuměl
(a nechtěl) představit, že by se tento
krok stal realitou. Dlužno říci, že koncepci reformy veřejné správy odmítli i
přítomní senátoři a to napříč politickým spektrem!
Podle posledních informací byla
koncepce reformy veřejné správy projednána ve vládě s tím, že byla autorovi (Ministerstvu vnitra) vrácena
k přepracování, neboť jak koncepce na
jedné straně tvrdě deklarovala úspory
(v řádu jednotek korun na občana), tak
nijak nepracovala s náklady, které
vzniknou těm úřadům, na které bude
agenda přesunuta, a které budou nejen
nuceny přijmout nové pracovníky (v
řádu desítek osob na jeden úřad
s rozšířenou působností), ale budou
muset tyto osoby vybavit výpočetní
technikou, umístit je do kanceláří,
které nemají atd.
Osobně si myslím, že ztenčování
úřednického aparátu (v obecné rovině) je naprosto na místě, ale nesouhlasím s tím, aby se postupovalo přesouváním agendy, jak navrhovala reforma.
Cesta k úspornějšímu výkonu veřejné
moci vede podle mého soudu jednoznačně cestou rušení správních agend,
a dále cestou slučování ministerstev
(např. po vzoru Slovinska). Stát by si
měl uvědomit, kde jsou hranice ochrany veřejného zájmu, a kde už vstupuje
lidem do jejich soukromí. První vlašPolický měsíčník – únor 2013 – strana 2

Pozvánka
na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2013,
které se koná
ve středu 20. 2. 2012
od 17 hodin na sále
Pellyho domů.
Program:
Rozpočet města na rok 2013
tovkou určité liberace je novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013,
přičemž pokud by Vás toto téma zajímalo, přečtěte si článek v tomto čísle
měsíčníku, který se právě zásadními
změnami, která novel stavebního zákona přináší, zabývá. Uvidíme, zda i
další zákony budou přinášet změny,
které zmenší počet cest občanů za
úředníky, pokud ano, tak teprve bude
čas hovořit o snižování počtu úředníků. Ale to je podle mého soudu ještě
běh na dlouhou trať, leč jak praví klasik: „…nemusí pršet, stačí, když kape…“.
Jiří Škop, místostarosta

Novela

stavebního zákona
Od 1. ledna 2013 vstoupila
v platnost rozsáhlá novela zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu – stavební zákon, která je publikovaná ve Sbírce zákonů
pod č. 350/2012 Sb.
Nejvýznamnější
změnou
z pohledu občana (stavebníka) je
rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadu, územní rozhodnutí, ani územní souhlas, a které
si může stavebník postavit relativně
sám, svépomocí, bez projednávání
před stavebním úřadem.
Dle nového znění ustanovení § 79
odst. 2 písm. o) stavebního zákona se
jedná o stavby „do 25 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše
do hloubky 3 m na pozemku rodinného
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení
nebo rodinnou rekreaci, neslouží

k výrobě nebo skladování hořlavých
látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné
zařízení
nebo
stavbu
pro podnikatelskou činnost, je v souladu
s územně plánovací dokumentací, je
umísťována v odstupové vzdálenosti od
společných hranic pozemků nejméně 2
m, a plocha části pozemku schopného
vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy
pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci“.
Další liberalizace (tedy osvobození
od projednání před stavebním úřadem) se s ohledem na ustanovení § 79
odst. 2 písm. n) a p) stavebního zákona
vztahuje na stavby skleníků do 40 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky,
umístěné ve vzdálenosti nejméně 2 m
od hranice pozemku, bez podsklepení
a stavby bazénů do 40 m2 zastavěné
plochy na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci
v zastavěném
území,
umístěných
v odstupové vzdálenosti nejméně 2m
od hranice pozemku.
Shora zmíněná relativita svobodného stavění určitého výše uvedeného
okruhu staveb pak spočívá nejen v
plném naplnění všech (!) zákonem
zmíněných podmínek a omezení, ale
dále v plném naplnění požadavků
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, kterou jsou
stanoveny odstupy nově umisťovaných staveb od sousedících staveb
pro bydlení, ve kterých jsou okna
obytných místností. S ohledem na toto
(zásadní) omezení upozorňujeme na
to, že pokud jsou v již stávající stavbě
na sousedním pozemku okna obytných
místností, pak musí být odstup nově
umisťované stavby od stavby stávající
roven alespoň výšce vyšší z obou protilehlých stěn, přičemž zákonem daný
limit vzdálenosti 2 m od hranice pozemků může být hravě překonán a
navýšen.
V souvislosti s uvedeným pak doporučujeme každý záměr, který je
možné podřadit pod shora zmíněné
stavby v úvodu, konsultovat se stavebním úřadem, neboť konsultací je
možné předejít komplikacím. Stavební
zákon totiž na stavbu, která svou hmotou
a
účelem
užívání
spadá
pod zákonné vymezení staveb nevyžadujících projednání se stavebním úřadem, avšak nesplňuje podmínky pro
umístění stavby (tj. umístění min. 2 m
od hranice pozemku, či v dostatečné
vzdálenosti od stávající stavby na sou-

sedním pozemku), nahlíží jako na
stavbu zřízenou v rozporu se stavebním zákonem (tj. jako na černou stavbu) s tím, že na takovéto stavby pak
dopadá plně režim odstranění stavby
ve smyslu § 128 a násl. stavebního
zákona.
Předběžná konsultace je zdarma, a
může Vám zajistit nejen budoucí nerušenou stavbu Vašeho drobného stavebního záměru, resp. i následné nerušené užívání.
Novela stavebního zákona dále nově upravuje rozsah terénních úprav a
změn druhů pozemků, které nevyžadují rozhodnutí o změně využití území
ani územní souhlas.
K větším změnám dochází rovněž v
některých procesních otázkách, např.
v územním řízení, kdy se podstatně
omezuje účast veřejnosti v územních
řízeních. Mění se a výrazně snižuje
rozsah staveb, kde se účastníkům řízení doručuje veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení řízení, územní
rozhodnutí, jakož i ostatní úkony, se
budou ve většině případů účastníkům
řízení
doručovat
jednotlivě.
V případech, kdy budou písemnosti
územních
řízení
v souladu
se stavebním zákonem doručovány
veřejnou vyhláškou, budou účastníci
řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků nebo staveb) identifikováni (tedy označeni) pouze skrze uvedení (identifikaci) pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru, a nikoliv
jmenovitě. Tato změna si vyžádá daleko bedlivější sledování úředních desek
stavebních úřadů, a průběžné povědomí vlastníků o svém majetku.
Další podstatnou změnou pro stavebníky je navýšení správních poplatků za jednotlivé správní úkony, provedené stavebním úřadem (územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení,
uzavření
veřejnoprávní
smlouvy,
apod.), jakož i úprava rozsahu úkonů,
na které se poplatky vztahují. Nakolik
je na jedné straně tato úprava svým
způsobem zásadní, nelze se navýšení
poplatků příliš divit, neboť ve většině
případů zůstávala výše správního
poplatku stejná od doby před listopadem 1989 (např. za vydání stavebního
povolení
stavby
garáže
se před listopadem 89 platilo 300 Kč,
stejně jako do konce loňského roku,
přičemž se zvýšila nejen průměrná
mzda, ale i finanční náročnost provedení úkonu stavebním úřadem).

Novela stavebního zákona obsahuje velké množství dalších změn a
úprav. Vzhledem k jejich rozsahu není
možné zde uvést plný výčet. Proto
doporučujeme stavebníkům, aby se
v případě nejasností obrátili na příslušný stavební úřad – Odbor výstavby
Městského úřadu Police nad Metují.
Eva Justová, Mgr. Jiří Škop

Usnesení rady
města ze zasedání

č. 26, 27/2012 ze dne 10. a 17.12. 2012
č. 1, 2 /2013 ze dne 7. a 21. 1. 2013

 RM bere na vědomí žádost Honebního
společenstva Žďár nad Metují o přenechání práva využití pozemků k výkonu
myslivosti a uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků města Police
nad Metují v katastrálním území Police
nad Metují v celkové výměře 63,4178 ha
k honitbě uvedeného honebního společenstva, podle §18 zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, v platném znění, a z
důvodu pokračování stávajícího právního vztahu podanou žádost odkládá.
 RM schvaluje poskytnutí odměny
ředitelce MŠ Daně Balákové z finančních
prostředků školy z Rozvojového programu školy na realizaci inkluzivního
vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se
znevýhodněním.
 RM bere na vědomí uzavření provozu
Mateřské školy, Fučíkova 328, 549 54
Police nad Metují v době vánočních
prázdnin od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013.
Provoz bude obnoven dne 3. 1. 2013
 RM schvaluje přesunutí finančních
prostředků v rozpočtu MŠ, z kapitoly
501/400 - úklidové prostředky, do kapitoly 521/100 - mzdové náklady, na dohody o provedení práce ve výši 6000,-Kč.
 RM schvaluje použití znaku města na
známky vydávané k výročí 760 let založení města Police nad Metují panem
PharmDr. Jiřím Pavlem.
 RM vyhlašuje výběrové řízení na provozování Divadelního klubu Kolárova
divadla s následujícími podmínkami:
- zahájení provozu od 1. 3. 2013,
- pravidelná provozní doba,
- přednostní zajišťování akcí města,
divadla,
- provoz odpovídající klubovému zařízení.
Písemné nabídky s výší navrhovaného nájemného budou přijímány do 31. 1.
2013 o provozovateli rozhodne rada
města na svém jednání dne 4. 2. 2013
 RM schvaluje záměr pronájmu neby-

tových prostor - Divadelního klubu v
Kolárově divadle v Polici nad Metují.
 RM schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Zajištění výběrového
řízení na poskytovatele podlimitní veřejné zakázky Víceúčelové hřiště, Police
nad Metují" firmu Profesionálové a.s.,
Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 28806123, s nabídkovou
cenou 24.900,- Kč bez DPH (tj. 29.880,- s
DPH) a schvaluje uzavření mandátní
smlouvy.
 RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM č. 04/05/2012 a odstoupení od kupní smlouvy ze dne 21.
11. 2012 v plném rozsahu.
 RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p. č. 993/15 o výměře 452
m2 a st. č. 356/4 o výměře 66 m2 v k. ú.
Police nad Metují manželům J. a K. Ch.
Celková kupní cena je stanovena ve výši
27.220,- Kč a bude uhrazena do 30 dnů
od podpisu kupní smlouvy.
 RM schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 1180/2 o ploše 85 m2 v k. ú. Police
nad Metují manželům F. aj. M. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno ve výši 4,- Kč/m2
ročně.
 RM schvaluje pronájem částí pozemků
p. č. 1161/1 a 1161/7 o celkové ploše
1500 m2 v k. ú. Police nad Metují firmě
CDS s.r.o. Náchod ke zřízení autobusových stanovišť a provozování veřejné
autobusové dopravy v regionu Police
nad Metují. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno
ve výši 20.000,- Kč ročně. Podmínkou
pronájmu je, že nájemce uzavře uživatelské smlouvy s dalšími dopravci užívajícími areál autobusového nádraží a bude
jim účtovat poměrnou část nájemného.
 RM doporučuje ZM ke schválení prodej vodovodního řadu PVC 90 PN 16 v
délce 313 m vybudovaného v rámci
stavby „Zástavba RD pod Klůčkem“
(dnešní Wihanova ulice), včetně všech
součástí a příslušenství, kupujícímu
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Kupní cena je stanovena ve výši 356.270,- Kč
bez DPH a bude uhrazena v pěti ročních
splátkách ve výši 71.254,- Kč vždy k
31. 12. příslušného roku. První splátka
bude uhrazena v roce 2013.
 RM souhlasí s převodem vlastnického
práva k movité věci - zahradní chata na
zahradě č. 10 na pozemku parc. č. 923/1
v k. ú. Police nad Metují, z majetku paní J.
M. do majetku města Police nad Metují, a
pověřuje
místostarostu
podpisem
smlouvy.
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 RM doporučuje ke schválení ZM Pravidla pro rozpočtové provizorium na I.
čtvrtletí roku 2013.
 RM schvaluje změnu rozpočtu č. 11,
položku rozpočtového opatření číslo 46.
Přesun mezi paragrafy rozpočtu.
 RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 12 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 47 - 54. Souhrnné zvýšení příjmů o 2 047 885 Kč,
souhrnné zvýšení výdajů o 771 310 Kč, a
snížení financování o 1 276 575 Kč.
 RM schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku OV Hlavňov na akci "Vánoční
setkání" ve výši 1000,-Kč.
RM schvaluje plán zasedání RM na 1.
pololetí 2013.
RM bere na vědomí změnu vlastníka
vozidla Škoda Fabia 1,2 TSI, RZ 4H9
4507 v důsledku ukončení dědického
řízení, pověřuje místostarostu podpisem
smluvního dodatku, který bude tuto
změnu reflektovat, a současně jej pověřuje dalším jednáním směřujícím k
ukončení nájemní vztahu a majetkovému
a finančnímu vypořádání s vlastníkem
vozidla.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 13 jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 55 - 60. Souhrnné zvýšení příjmů a
výdajů činí 101 779 Kč.
 RM schvaluje přidělení městských
bytů:
byt č. 2 - 1+1 v domě č.p. 407 v ulici
Na Babí v Polici nad Metují paní B. Š. na
dobu určitou šesti měsíců s možností
dalšího prodloužení nájmu bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu,
byt č. 1 - 2+1 v domě č.p. 60 v Pěkově
panu M. R. na dobu určitou šesti měsíců
s možností dalšího prodloužení nájmu
bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.
 RM stanovuje počet zaměstnanců
zařazených do MěÚ Police nad Metují,
organizační složky CKV Pellyho domy a
Městské policie Police nad Metují (mimo
osob zaměstnaných na základě dohod o
provedení práce) na 32.
 RM schvaluje změnu rozpočtu č. 14 jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 61- 63. Souhrnné snížení výdajů činí
12.702 Kč, snížení financování položka
8115 12.702 Kč
 RM schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Zpracování energetického auditu veřejného osvětlení“ firmu
IR INSPECTIONS s.r.o., Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují, IČ:
27535509, s nabídkou 24.000,- Kč bez
DPH (tj. 29.040 s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
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 RM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 993/1 o ploše cca 760 m2 v
k. ú. Police nad Metují.
 RM žádá OV Pěkov o písemné stanovisko uvedené v zápisu z jednání OV k
záměru prodeje pozemku v k. ú. Pěkov st. č. 78, podílu ½ pozemku p. č. 167/1 a
podílu ½ pozemku p. č. 167/2 SK Pěkov.
Zároveň žádá SK Pěkov o předložení
písemného materiálu popisujícího představy SK o budoucím využití sportoviště.
 RM schvaluje upravený ceník pronájmu společenského sálu a učeben v
Pellyho domech platný od
8. 1.
2013.
 RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Police nad Metují za měsíc leden listopad 2012. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
 RM schvaluje doplnění plánu mandátního účtu TS o výdaje ve výši 121 tis. Kč
související s úpravou budovy bývalého
zemědělského učiliště, které je v současnosti sídlem Muzea papírových modelů,
a jeho okolí.
 RM schvaluje následující parametry
podlimitního výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: „Víceúčelové
hřiště - Police nad Metují, Malá Ledhuj“
1. Kritéria:
nabídková cena váha 80%
lhůta výstavby v týdnech 20%
2. Obeslané firmy:
Linhart spol. s.r.o. - Stará Boleslav;
JOKAS, s.r.o. - Nový Bydžov;
A-dům, s.r.o. - Hradec Králové;
Sport-Technik Bohemia s.r.o. - Praha;
SaM silnice a mosty – Česká Lípa;
BSS s.r.o. - Broumov;
Broumstav s.r.o. - Broumov;
MOVIS Hronov s.r. o. – Hronov
3. Výběrová komise: Mgr. Květoslava
Keilová a Ing. Richard Rak – Profesionálové, a.s.; Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
Ing. Žák Pavel – člen ZM, Ing. Troutnar
Jan - vedoucí odboru IMŽP MěÚ; Ing.
Pohner Pavel – tajemník MěÚ, Rutar Petr
– člen VV TJ Spartak Police nad Metují
náhradník: Eva Justová – pověřená vedením odboru výstavby, Ing. Matěj Brát
– člen ZM, Ida Jenková - starostka, Lenka
Voborníková – ref. OV, Ladislav Vaněk –
člen SK
 RM schvaluje poskytnutí účelového
příspěvku dětskému pěveckému sboru
Studánka ve výši 6 000,- Kč na pracovní
soustředění. Tento příspěvek bude součástí schváleného neinvestičního příspěvku PO ZUŠ Police nad Metují v rámci schváleného rozpočtu a bude samostatně vyúčtován.

 RM schvaluje záměr prodeje částí
pozemků p. č. 990/8, 995/4, 1163/1,
1163/2, 1163/3 a 1163/4 o celkové
ploše cca 5.000,- m2 v k. ú. Police nad
Metují.
 RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 1 v k.
ú. Police nad Metují – místností pro výuku o ploše 263,9 m2 a místností pro
skladování o ploše 61,6 m2 s chodbami o
ploše 31,9 m2.
 RM schvaluje výsledek hospodaření
ZUŠ Police nad Metují za rok 2012 a
souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 19 809,35
Kč do rezervního fondu ZUŠ.
 RM schvaluje upravený odpisový plán
příspěvkové organizace ZUŠ v Polici nad
Metují pro rok 2012.
 RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZUŠ v Polici nad Metují
pro rok 2013.

Usnesení
zastupitelstva
města ze zasedání
č. 6 /2012 ze dne 11.12. 2012
 ZM bere na vědomí stížnost pana Mgr.
J. K. na nevhodné chování paní starostky
Mgr.
Idy
Jenkové,
postoupenou
k projednání v orgánech města Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje, včetně způsobu projednání věci v KV ZM, a
včetně závěrečného stanoviska KV ZM.
ZM neshledává v jednání starostky města závažné porušení právních předpisů.
ZM tak považuje podanou stížnost za
neopodstatněnou a provedeným projednáním stížnosti má ZM věc za uzavřenou.
 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 04/2012, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
 ZM schvaluje smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99004760471 na úvěr do
výše limitu 9.500.000 Kč na období od
28. 12. 2012 do 27. 12. 2013.
 ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012,
číslo smlouvy RR/2012/116-SDH/MV/3.
 ZM schvaluje aktualizovaný Program
regenerace městské památkové zóny
Police nad Metují na roky 2013 - 2022.
 ZM schválení změnu rozpočtu č. 12 jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 47 - 54. Souhrnné zvýšení příjmů o
2.047.885 Kč, souhrnné zvýšení výdajů o
771.310 Kč, a snížení financování o
1.276.575 Kč.

 ZM uděluje RM předběžný souhlas k
provedení veškerých nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do
konce roku. Přijatá rozpočtová opatření
budou předložena zastupitelstvu města
při prvním zasedání roku následujícího.
 ZM schvaluje Pravidla pro rozpočtové
provizorium na I. čtvrtletí roku 2013.
 ZM schvaluje prodej vodovodního
řadu PVC 90 PN 16 v délce 313 m vybudovaného v rámci stavby „Zástavba RD
pod Klůčkem“ (dnešní Wihanova ulice),
včetně všech součástí a příslušenství,
kupujícímu Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Kupní cena je stanovena ve
výši 356.270,- Kč bez DPH a bude uhrazena v pěti ročních splátkách ve výši
71.254,- Kč vždy k 31.12. příslušného
roku. První splátka bude uhrazena v roce
2013.
 ZM souhlasí s přípravou Integrované
strategie území na území města Police
nad Metují.
 ZM ruší své usnesení ZM č.
04/05/2012 a odstupuje od kupní
smlouvy ze dne 21. 11. 2012 v plném
rozsahu.
 ZM schvaluje prodej pozemku p. č.
874/8 o výměře 52 m2 v k. ú. Radešov
nad Metují manželům J. a M. P. Kupní
cena je stanovena 30,- Kč/m2, celkovou
kupní cenu ve výši 1.560,- Kč uhradí
kupující při podpisu kupní smlouvy.
 ZM ruší své usnesení č. 06/03/2012 a
schvaluje prodej pozemků p. č. 450/4 o
výměře 165 m2 a p. č. 470/4 o výměře
36 m2 v k. ú. Hlavňov manželům B. a D.
R. do společného jmění manželů. Kupní
cena je stanovena v celkové výši 6.030,Kč a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
 ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú.
Hlavňov mezi městem Police nad Metují
a L. M. takto:
1) město Police nad Metují přenechá
panu Luboši Matěnovi pozemek p. č.
104/1 o výměře 213 m2,
2) Luboš Matěna přenechá městu Police
nad Metují pozemek p. č.102/2 o výměře
41 m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou
ve výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře
vzájemně směněných pozemků, který
činí 172 m2 ve prospěch L. M., uhradí p.
M. městu kupní cenu ve výši 5.160,- Kč.
 ZM schvaluje prodej pozemků p.č.
993/15 o výměře 452 m2 a st.č. 356/4 o
výměře 66 m2 v k.ú. Police nad Metují
manželům J. a K. Ch. Celková kupní cena
je stanovena ve výši 27.220,- Kč a bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Informace z psího útulku
¨

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi
ujali psa z „útulku“. Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku je k 22. 1. 2013
pět psů.

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

Zřejmě několika měsíční štěňátko, pes
černé barvy, nalezen poslední zářijový
týden v ulici 17. listopadu 2012.

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

Další štěňátko – fenečka světlé barvy, se stejným životním příběhem jako
její sestra.
Na starší fenku křížence, bílé barvy
s tmavším zabarvením okolo uší,
z posledního vydání měsíčníku, která
byla nalezena v listopadu v Pěkově, se
usmálo štěstí - před koncem starého
roku našla nový domov.
Aktualizovanou nabídku volných
psů najdete i na internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty
a nálezy. Nebo přímo na stránkách
http://www.mpkpolicenadmetuji.e
stranky.cz/.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš ztracený –
kontaktujte městskou policii, která
Vám podá potřebné informace a zajistí
prohlídku psa. Tel. čísla 491 541 115,
602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte bydliště na území
města Police nad Metují, budete po dobu 24 měsíců osvobozeni od placení místního
poplatku ze psů.

Jedno ze štěňátek – fenečka
krémové barvy narozena
v listopadu
2012
přímo
v útulku, její maminkou je
rezatá fenka, kterou někdo
vyhodil už jako březí začátkem října 2012.
Jana Hlaváčková – ref. FSO
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!!! POZOR ZMĚNA !!!
Poplatek za odpady na rok 2013 v Polici nad Metují
Výše poplatku: při zaplacení do
při platbě od

31. 3. 2013 500,- Kč osoba/rok
1. 4. 2013 600,- Kč osoba/rok

kompletní informace v níže uvedené obecně závazné vyhlášce, dále také na
www.meu-police.cz,
odkaz - Praktické informace/Informace o odpadech/Odpadový poplatek
nebo - Praktické informace/Informace o odpadech/Platné vyhlášky města
bližší informace v pracovní dny na tel. č. 491 509 991/Adamová Daniela

Vyhláška č. 04 / 2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad
Metují vydává dne 11.12.2012, dle
§14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10
písm.d) a § 84 odst.2, písm.h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Police nad
Metují, t.j. v katastrálních územích
Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad
Metují, Radešov nad Metují a Velká
Ledhuje (dále jen „poplatek“ a
„území města“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)
Článek 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
1. fyzická osoba,
a) která má v obci trvalý pobyt; za
domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a
data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nePolický měsíčník – únor 2013 – strana 6

bo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů
c) která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců
d) které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Článek 3
Vznik a zánik poplatkové
povinnosti
1. Poplatníkům, kteří mají k 1. lednu
příslušného kalendářního
roku
pobyt nebo mají ve vlastnictví rekreační stavbu, byt či rodinný
dům na území města, vzniká od 1.
ledna příslušného kalendářního
roku poplatková povinnost. V případě změny pobytu nebo změny
vlastnictví v průběhu kalendářního
roku, se poplatek uhradí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby, bytu či
rodinného domu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
3. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu nebo vlastnického práva k rekreační stavbě, bytu
či rodinného domu na území města.

1.

2.

3.

4.

5.

V případě změny místa pobytu nebo změny vlastnictví v průběhu kalendářního roku, se poplatek hradí
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou poplatku
předem je správce poplatku povinen vrátit poplatníkovi (popř. pozůstalým), požádají-li o jeho vrácení, činí-li přeplatek více než 100
Kč a poplatník nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u téhož
správce.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15-ti dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit
tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
Poplatník dle čl.2 odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku zejména příjmení, jméno,
bydliště, popřípadě další adresy
pro doručování, evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu či rodinného domu, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným
číslem číslo parcelní pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinného domu
Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do
15-ti dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 5
Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou
v čl.2 této vyhlášky, ve výši 209 Kč
na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města za sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2012 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní rok ve
výši 391 Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností v roce 2012
………………………………..1.736.985 Kč
b) počet poplatníků ……………….. 4 437
Výpočet částky b):
1.736.985 Kč (náklady) / 4437 (osoby)
…………………………………………… 391 Kč
Celková sazba poplatku na jednoho
poplatníka za kalendářní rok je
stanovena na 600 Kč.
Článek 6
Splatnost poplatku a způsob platby
1. Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo prostřednictvím
společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši jedné poloviny z celkové roční sazby poplatku, a to 1. splátku do 31.
března a 2. splátku do 31. srpna
příslušného kalendářního roku.
Nebude-li do 31. března příslušného kalendářního roku
uhrazena alespoň polovina poplatku, stává se k tomuto datu
poplatek splatný celý.
2. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý,
odpovídají za zaplacení poplatku
tento poplatník a zákonný zástupce
společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
3. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v sídle správce poplatku, převodem na účet správce poplatku
nebo jiným způsobem podle zákona. Při bezhotovostní úhradě bude
poplatek poukázán na účet č.90054629551/0100, variabilní symbol
bude rodné číslo poplatníka nebo
společného plátce, konstantní symbol 308.
4. Vznikne-li poplatková povinnost u
poplatníka po datu splatnosti, uvedené

v odst.1, je poplatek splatný nejpozději
do 15-tého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
Článek 7
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku jsou osvobozeni:
a) obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují (popř. občané
umístění v jiných domovech důchodců, mající trvalý pobyt na
území města), kteří hradí náklady
na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci
úhrady služeb poskytovaných
těmito zařízeními
b) každé třetí a další nezletilé dítě v
rodině (přičemž ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
c) poplatníci po dobu výkonu trestu
odnětí svobody, kteří tuto skutečnost doloží nejpozději do
31.12. příslušného kalendářního
roku (nárok lze uplatnit zejména
na základě dokladu nebo čestného prohlášení o délce trestu)
d) děti po dobu umístění v dětském
domově, které tuto skutečnost
prokáží nejpozději do 31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit
zejména na základě rozsudku nebo potvrzení dětského domova)
e) děti po dobu umístění v nápravných zařízeních pro mládež, které
tuto skutečnost prokáží nejpozději 31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce pobytu)
f) poplatníci po dobu pobytu v zahraničí delšího než tři měsíce nepřetržitě, kteří tuto skutečnost
doloží nejpozději do 31.12. příslušného roku (nárok lze uplatnit
zejména na základě dokladu nebo čestného prohlášení o délce
pobytu)
g) poplatníci, kteří nejpozději do
31.12. příslušného roku prokáží,
že se na úhradě za likvidaci komunálního odpadu podílejí v jiné
obci, vyjma úhrady ve smyslu čl.2,
odst.2
h) poplatníci, kteří mají na území
města ve vlastnictví rekreační
stavbu, byt či rodinný dům využívané výhradně pro svoji potřebu
a zároveň mají trvalý pobyt ve
městě (s výjimkou spoluvlastnictví stavby s osobou, která trvalý
pobyt ve městě nemá).

2. Úleva ve výši 60% z celkové roční
sazby, bude poskytnuta poplatníkům, kteří studují v denním režimu
a jsou přechodně ubytováni mimo
území města; na základě potvrzení
doloženého nejpozději do 31.12.
příslušného roku (nárok lze uplatnit zejména na základě potvrzení
školy, ubytovacího zařízení).
3. Úleva z celkové roční sazby ve výši
50 % bude poskytnuta poplatníkům s trvalým pobytem na samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a
„Obšár“ v k.ú. Pěkov.
4. Roční sazba poplatku bude snížena
o 100 Kč poplatníkům, kteří uhradí
poplatek v plné výši nejpozději do
31.3. daného kalendářního roku; a
poplatníkům, kterým poplatková
povinnost vznikne v průběhu kalendářního roku a poplatek zaplatí
do 15-ti dnů od vzniku této povinnosti.
Článek 8
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
1. 1. 2013.
Ida Jenková
starostka

Mgr. Jiří Škop
místostarosta

Změna svozu
odpadu z popelnic
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle, loňská změna svozu zbytkového
odpadu (odpadu z popelnic) v jeden
svozový den (čtvrtek) se neosvědčila,
proto spol. Marius Pedersen, a.s. přistoupila
v letošním
roce
opět
k rozdělení do dvou svozových dnů.
Od 1. ledna 2013 je tedy zbytkový
odpad z popelnic svážen ve čtvrtek a
v pátek.
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čtvrtek:

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

pátek :
Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského náměstí, Kostelní, Malá Ledhuj,
Masarykovo
nám.,
Na
Babí,
Na Prádle, Nádražní, Pod Havlatkou,
Příčná, Radimovská, Školská, Tomkova,
Tyršova,
U
Damiánky,
ulička mezi ul. Žďárskou a Malá Ledhuj, U Opatrovny, Zahradní, Žďárská,
17. listopadu, Pod Jasany, Na Letné
Svozový interval zůstává zachován a
svážet se bude podle známého harmonogramu, v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje (od jara do podzimu každý
týden, v zimě 1 x za 14 dní), v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a Hony
(od podzimu do jara každý týden, v
létě 1 x za 14 dní).
Prosíme i nadále o šíření této informace ve vašem okolí. Děkujeme za
pochopení.

Nápojové kartony
Nápojové kartony, známé i
jako
tetrapaky
jsou vícevrstvé
obaly - nádoby
na mléko, džusy,
víno a jiné potraviny. Nápojové kartony jsou ze sedmdesáti procent tvořeny
vysoce kvalitním papírem, který obalu
dodává potřebnou tuhost, a dalšími
vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie,
případně hliníková fólie, které zajišťují
nepropustnost obalu vůči kapalinám,
plynům, nebo UV záření. Takto vrstveným obalům se říká kompozitní, nebo
také kombinované obaly. Právě proto,
že jsou tyto krabice vyráběny z velmi
kvalitního papíru, jsou cennou surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného papíru. Proto se již od roku 2003
na různých místech ČR sbírají, dotřiďují a zpracovávají.
Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout malým
množstvím vody a nechat okapat. Tak
Polický měsíčník – únor 2013 – strana 8

zabráníte případnému vzniku zápachu
a můžete je tak doma neomezeně
dlouhou dobu skladovat. Pak je již
stačí odložit na správné místo. Symbolem pro sběr nápojových kartonů jsou
oranžové samolepky, které označují
nádobu, do které je možné nápojové
kartony odložit. Obce a města mají
několik možností, jak nápojové kartony sbírat. Buď je možné sbírat je do
samostatných nádob a kontejnerů
nebo do nádob a kontejnerů na papír
či plasty. Tato druhá varianta, tedy
společný sběr s plasty, byla zvolena i
v Polici nad Metují a z hlediska provozních nákladů je nejlevnější. Na
žlutých kontejnerech na plasty jsou
nalepeny oranžové samolepky a nápojové kartony se sbírají do jedné nádoby společně s plasty. Obsah těchto
kontejnerů se třídí na dotřiďovací
lince, kde je zbaven nečistot a roztříděn na jednotlivé druhy plastů a nápojové kartony. Poté je slisován a předán
k recyklaci.
Vytříděné a slisované nápojové
kartony se převážejí do papíren, kde
se rozvlákňují stejně jako sběrový
papír. Takto se získá velmi dlouhé
papírenské vlákno a výmět, tvořený
polyetylenem a někdy i hliníkem, který
je možné dále zpracovávat, buď na
nové výrobky, nebo na jednotlivé suroviny, nebo se po důkladném vysušení mohou použít pro výrobu energie.
V České republice zpracovávají nápojové kartony papírny ve Větřní. Druhou variantou pro recyklaci nápojových kartonů je výroba stavebních
desek. Při tomto se nápojové kartony
nadrtí na malé kousky, rozprostřou do
formy a při teplotách přes 200°C se
lisují. Roztavený polyetylen funguje
jako pojidlo, které celou desku pevně
spojí. Výsledný materiál se používá

podobně jako sádrokarton, ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační panely, ze
kterých se staví celé domy. V Česku už
jich stojí několik desítek a staví se
nové. Celý systém provozuje společnost Flexibuild z Brna, ale jedná se o
technologii již vyzkoušenou a fungující. V jiných zemích se do desek přidávají další plnidla a pak slouží k výrobě
nábytku, školních lavic a dalších výrobků.
Martin Brhel - EURO P.R. s.r.o.
a Ing. Jan Troutnar, Měú Police n. M.

Sběrná místa
vánočních stromků
Vánoce jsou za námi, a ti kdo ještě
neodložili své povadlé vánoční stromky, mají po jejich odstrojení tyto možnosti: nejlépe je tyto stromky využít
doma - spálit v kamnech, v kotli či na
ohni nebo zkompostovat. Ti kdo tuto
možnost nemají, mohou je (odstrojené) odnést do sběrného dvora nebo
na sběrné místo u hřbitovní zdi pod
sídlištěm. Děkujeme předem, že je
neodhazujete na jiných místech po
městě.
Ing. Jan Troutnar, Měú Police n. M.

Rozpis lékařů stomatologické
služby únor 2013
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.

02. 02. - 03. 02.

MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 582 381

09. 02. – 10. 02.
16. 02. – 17. 02.
23. 02. – 24. 02.
02. 03. – 03. 03.

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
MDDr. Petr Houštěk.
Poliklinika Broumov
MUDr. Lukáš Neoral ml.
Sadová 44, Broumov

603 479 084
491 524 334
602 333 466
602 333 427
491 541 654

Začal nám rok s "13" na konci. A jaký
bude, to záleží hodně na nás samých.
Pro připomenutí a k uvědomění si
toho, že asi nežijeme v úplně špatné
době, a že vždy může být hůř (ale i
lépe) - pár ohlédnutí za roky minulými, které měly na konci trojku. Čerpáno z kronik, které psali učitelé učící v
pěkovské škole, p. Josef Braha a pí Eva
Vacková.
1923
 června - povodeň (dnes bychom
řekli "blesková povodeň"),
 oprava školní budovy (venkovní
okna, nátěr, oprava kůlny - 10.000
Kč),
 na obecní kapli postavena nová
věžička - 3.000 Kč.
1933
 25. června byl v naší obci "Župní
hasičský sjezd". Ač počasí nebylo
právě nejpříznivější, zúčastnilo se
mnoho hasičů a občanstva z celého
okolí a krásná slavnost, která se
konala na zahradě Václava Lamky,
vynesla našemu sboru 1.517,- Kč.
 Činnost místních spolků v letošním
roce byla velmi čilá.
1943
 Jednoho dne v červnu vtrhli do
Pěkova náhle němečtí vojáci. Rozdělili se na menší skupiny asi po
třech mužích a konali v každém
stavení (počínaje na Drahách) domovní prohlídky. Každý majitel
domu musel na jejich rozkaz předložiti policejní přihlášku a občanskou legitimaci všech osob v domácnosti. Běda tomu, kdo by byl
nepřihlášen!
 Celnice německé pohraniční finanční stráže byla přestěhována
asi o půl kilometru blíže z původního stanoviště na hořejší konec
Pěkova, aby členové finanční stráže
mohli lépe pozorovat život v naší
obci.
1953
 Rok bohatý na úrodu brambor.
Horší už jest to se senem, kterého
jest velmi málo.
 V září došlo po dlouhém jednání a
konečných úpravách k přestěhování prodejny z čp. 83 do čp. 79.
 Byla provedena úprava kulturní
jizby v dřevěné přestavěné "celni-

ci", a to tak, aby v ní mohl být promítán film. Dále pak byla vyvýšena
cesta u rybníka a na této úpravě bylo odpracováno občany Pěkova a
Honů 390 brigádnických hodin. Též
byla zřízena nová výpusť u rybníka.
1963
 Do konce března krutá zima, velké
mrazy: -28°C až -30°C, sníh se udržel už od 11. listopadu předchozího
roku. Časté vánice způsobily mnoho škod a polomů v lesích. Brambory zasázeny až kolem 20. května,
jarní polní práce skončily hodně
pozdě. Průběh senoseče nebyl nijak
úspěšný vzhledem k nepříznivému
počasí. MNV organizuje pomoc
místních občanů - každý den vysláno 4-5 mužů do JZD na pomoc při
nakládání sena. Jsou to vesměs
muži zaměstnaní na ranní směny
jinde a odpoledne pomáhají místnímu družstvu. Na sklizeň obilí byl
poprvé použit kombajn. Žně ukončeny k 15. září.
 JZD dokončilo výstavbu dílen a
garáží na místě vyhořelé stodoly u
čp. 6.
 30. prosince vznikl požár na Pěkovských končinách, a to na majetku Kubečka Josefa a Justových z
Bukovice. Obě usedlosti byly
prázdné. Požár byl založen občanem, který přenocoval v Justově
usedlosti, a aby se ohřál, použil k
tomu lnu, který byl uskladněn ve
stodole. Ten si odnesl do obytné
místnosti, kde otep lnu na podlaze
zapálil. Když poznal, co provedl, tak
utekl. Obě usedlosti vyhořely do
základů. Obytné budovy byly určeny k demolici. Požár vypukl okolo
4. hodiny ranní a pro velkou mlhu a
pozdní ohlášení byl likvidován za
pomoci autocisterny požárníků z
Hronova v 9 hodin.

 Občané z Honů i z Pěkova byli nuceni chodit pěšky na autobusovou
zastávku na dolejší konec obce kvůli objížďce - generální oprava silnice "Pasa".
 24. prosince pořádali myslivci "Poslední leč", při které ulovili 24 zajíců.
 Narozeno 6 osob; zemřelo 5 osob;
počet sňatků 8.
1983
 Leden velmi teplý, bez sněhu, časté
deště, denní teploty kolem +5°C až
+7°C. Takový začátek roku nemá v
naší obci pamětníka. Teprve na
Hromnice začalo chumelit, sníh se
udržel celé tři týdny, koncem února
obleva. V dubnu - na Velikonoce
chumelilo a byla velká zima. V červenci dosahovaly teploty +30°C,
rekord 27. července, kdy denní teplota vystoupala na +36°C až +38°C,
srážky skoro žádné. V polovině
prosince začalo sněžit, ale na Vánoce přišla obleva a bylo bláto.
 ČSŽ - ženy nasbíraly 27,5 kg léčivých rostlin, 37 kg šípků, z nepřístupných ploch sklidily 45q sena a
pomohly JZD při sklizni brambor,
Lesnímu závodu Broumov při sázení stromků.
1993
 27.2. - uzavřen obchod - ukončení
nájemní smlouvy mezi manž. Tichými a Jednotou S. D. Hronov,
 4.3. - obchod opět otevřen - nájemce paní Věra Paloušová z České
Metuje.
 Začala regulace místního potoka.
 Opravy autobusových zastávek a
čekáren v Pěkově i na Honech.
 Vydána vyhláška, která jednotlivým
domácnostem nařizuje zřízení popelnic na domovní odpad.

1973

A teď ze současnosti:

 V tomto roce převládalo suché
počasí, což mělo za následek nedostatek vody.
 Započalo se s výstavbou bytovky 6 bytových jednotek, která jest určená pro pracovníky JZD.
 Dokončena kanalizace na dolním
konci obce.
 Při dopravních špičkách (ráno a
odpoledne) bývají autobusy tak
přeplněné, že se o nějakém kulturním cestování nedá vůbec mluvit,
spíš o utrpení. Hlavně pak pro
školní mládež a zvláště pak ty nejmenší.

8. prosince 2012
- výroční schůze SDH Pěkov.
9. prosince 2012
pořádala pěkovská knihovna ve spolupráci s pí Helenou Knittelovou (iniciátorkou nápadu) zájezd do královéhradeckého divadla Drak na "Černošskou
pohádku". Že byla tato pohádka trochu
jiná, než jsme zvyklí (teda my dospělí),
je pravda. Děti se aktivně účastnily
děje a my dospělí jen "zírali" (v dobrém a ohromeni). A také jsme zjistili,
že nám v Pěkově vyrůstá budoucí herec - viďte, Kaufmanovi? Součástí návštěvy divadla byla i prohlídka LabyPolický měsíčník – únor 2013 – strana 9

rintu Divadla Drak. Podle reakcí
účastníků snad můžeme mluvit o
smysluplně stráveném odpoledni, a to
jak rodičů, tak dětí. Děkujeme také
ochotnému řidiči autobusku - Jirkovi
Kozárovi nejml.

4. ledna 2013
u nás proběhla Tříkrálová sbírka. Letos na to
byly dokonce tři skupinky dětských koledníků
(nejmladší parta na
fotografii). V Pěkově a
na Honech dohromady
vybraly úžasných 7.276,Kč. Dospělý doprovod
zajistili Čápovi.
V sobotu 12. ledna
2013
uspořádaly
Pěkovské
ženy v restauraci U Generála Laudona svůj
tradiční „Babský bál“.
Hrála skupina Relax
řízená p. Fulkou, nechyběla tradiční
tombola. Místní loutkáři se tentokrát
představili v roli ochotníků s malou
scénkou „O Popelce“ (a že to „holce“
fakt slušelo – bydliště penzion „V Kozím ráji“). Charakteristika dalších postav: Slavěna – velmi cudná Popelčina
sestra, macecha – myslela to dobře,

vždyť hlavním cílem je dceru provdat,
táta hospodář – rád čte „Kravské listy“,
princ – měl krásného oře.
Místní loutkáři
znovu nacvičují pohádku pro děti.
Přesný termín bude zveřejněn na
www.pekovaci.estranky.cz.
Šárka Pokorná

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Poslední vítání malých občánků v roce 2012 proběhlo v sobotu 8. prosince.
Pozvání přijalo 14 rodičovských párů se svými dětmi.

Aleš

Alice

Eliška Anna

Jakub

Jindřich

Kryštof

Marek

Markéta

Matyáš

Matyáš

Michal
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Sofia Sára

Štěpánka

Vít

JUBILEA

VZPOMÍNKY

V prosinci 2012 oslavili
životní jubileum ...
75 let

pan Miloslav Pfeifer
paní Genoveva Štefková

80 let

paní Libuše Nováková

85 let

pan

Bohuslav Rolc

V lednu 2013 slavili …
70 let

paní
pan
paní
pan
paní
pan
paní

Hana Kozáková
Fedor Pišl
Milada Filipová
Josef Středa
Věra Krtičková
Jan Jenka
Marie Umlaufová

75 let

paní
pan
paní
paní
pan
pan
paní

Marta Nentvichová
Miloš Hrubý
Anna Bašťúrová
Božena Špačková
Jaroslav Macoun
Milan Hornych
Hana Kozárová

80 let

paní Jiřina Justová
paní Marie Marelová

85 let

pan

90 let

paní Milada Melicharová

Antonín Rotter

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

S TAT I S T I K A
K 31.12.2012 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4255 obyvatel

S Ň AT K Y
Před naším úřadem
byla v prosinci 2012
uzavřena tři manželství:




12.12. Ladislav Pšenička a Lucie Hofmanová – v obřadní síni
21.12. Petr Samek a Olga Vejsadová –
vyhlídka na Hvězdě
Petr Šrámek a Kateřina Kolbová - obřadní síň
Dagmar Hambálková, matrikářka

Plamen svíce Vaší dohořel.
Uzavřel kapitolu v knize Života.
Ani jeden list prázdný v ní není.
Nám zůstává vzpomínání….

První polistopadový starosta města
Police nad Metují pan Ing. Karel Šnábl zemřel po krátké, těžké nemoci ve
středu 2. ledna 2013 ve věku nedožitých osmdesátin. Důstojně a tiše
v červeno kosteleckém hospici.
Jménem vedení města děkuji panu
Karlu Šnáblovi za vše, co pro město
vykonal. Loučím se s úctou a vzpomínkou.

Kde je vůle,
tam je i cesta….
Kolikrát za těch čtrnáct let jsme si
s panem Karlem Benešem motto
Boženy Němcové připomínali.
Nejprve při pracovních aktivitách
pro blaho jeho milovaného Hlavňova,
v posledních letech u Benešů doma,
v nemocnicích, při telefonních hovorech. Karlík vůli měl, ale síla už nebyla.
Karel Beneš zemřel po dlouhé nemoci ve středu 26. prosince 2012.
Věřím, že nejen já na něj budu
s díkem vzpomínat. Do poslední chvíle
byl člověkem žijícím pro druhé. Jeho
obdivuhodná zodpovědnost za věci
obecní byla a je pro mě příkladem.
Děkuju za vedení města, nás všechny a zůstávám s úctou a vzpomínkou.

Odešla …
Paní Vlasta Hančová byla dlouholetou členkou "spozu" - sboru pro
občanské záležitosti - v našem městě.
Poslední rok svého života trávila
spokojeně v domově důchodců. Celý
život byla mezi lidmi. Měla je ráda a
lidé jí to opláceli.
Odešla náhle a tiše 30. prosince
2012.
S tichou vzpomínkou a úctou děkuji
za její optimismus.
Ida Jenková

Zpráva o činnosti Komise pro
obřady a slavnosti města
Police nad Metují za rok 2012

Rok 2012 je nenávratně minulostí
a ráda vás seznámím s akcemi, které
komise během celého roku zajišťovala. Jak již název komise napovídá,
připravujeme obřady a slavnosti, ale
i návštěvy v DD, rozloučení se zemřelými a vzpomínkou na ně.

Ale začněme od kolébky:
Vítání občánků – ve 4 obřadech
bylo uvítáno 52 dětí. U obřadů se
střídají dvojice členek H. Klapkovská
a V. Králová s dvojicí J. Ťoková a Z.
Šváblová. Poděkování patří učitelkám MŠ a ZUŠ, které nám vystoupeními svých žáčků obřady obohacují.
Pasování předškolních dětí na
školáky – obřad připravují učitelky
MŠ. Komise v zastoupení V. Klusáčkové a E. Pfeifferové předala dětem
knížku pro předškoláky.
Uvítání prvňáčků ZŠ – tradičně
kupujeme
pohádkové
knížky
s věnováním města. V září bylo uvítáno představiteli města a předsedkyní komise 40 dětí ve dvou prvních
třídách.
Rozloučení se žáky ZŠ – připravilo vedení školy v Pellyho domech.
Slavnostního předávání závěrečného
vysvědčení se účastní i zástupkyně
komise, V. Klusáčková a E. Pfeifferová s pamětními listy města.
Janského plakety – Oblastní spolek ČČK v Náchodě oceňuje jedenkrát
ročně dobrovolné dárce krve a to
v obřadní síni radnice. 20.11.2012
bylo oceněno 22 občanů města a
okolních obcí. Komise se podílí na
financování drobných dárků a občerstvení. Zastupovala nás V. Steinerová.
Stříbrné podvečery – 2x ročně
připravujeme obřady stříbrných
svateb. V květnu přijaly naše pozvání
4 manželské páry, v listopadu rovněž
čtyři páry. Po krátkém obřadu následuje
neformální
beseda
s představiteli města a pohoštěním.
„Stříbrným“ manželům věnujeme
dárek, gratulaci a květiny. Obřadu se
účastní předsedkyně komise a matrikářka.
Zlaté svatby – 50 let společného
života oslavil v obřadní síni 1 pár. Na
přání 3 „zlatých“ manželských párů
jsme pogratulovali v rodinách.
Diamantové svatby – 60 společného života. V roce 2012 se konal
jeden obřad, a to v DPS Javor
v pěkném prostředí zahradního altánu. Personál DPS připravil výzdobu, postaral se o obsluhu ve společenské místnosti k velké spokojenosti všech.
Rádi připravíme obřady stříbrných, zlatých nebo diamantových
svateb i manželům, kteří sňatek uzaPolický měsíčník – únor 2013 – strana 11

vřeli před jiným úřadem. V těchto
případech je třeba se domluvit
s matrikářkou, protože tyto sňatky
na zdejším úřadě zapsány nejsou.
Jubilea 70 a 75 let – k těmto jubileím zasíláme blahopřejné gratulace.
Během roku zaslala matrikářka za
město a komisi 51 gratulací.
Jubilea 80,85,90 a více – osobní
návštěvy s gratulací a dárkem. Dvojice V. Zítková- J. Teichmanová a V.
Steinerová – J. Matějíčková, nebo D.
Vávrová navštívily 48 občanů našeho
města. Pokud si návštěvu někdo
nepřeje, předem to nahlásí matrikářce. V obci Pěkov navštívily aktivistky
komise J. Knittelová, M, Ryšavá, J.
Rösselová a M. Středová 22 občanů.
V obci Hlavňov navštívily M. Hornychová a A. Rösslerová 9 občanů.
Návštěvy v DD – pravidelně
v jarním a předvánočním čase navštěvujeme obyvatele DD s malým
dárkem. Za komisi docházejí V.
Steinerová a D. Vávrová. V listopadu
jsme se také zúčastnili rodinné oslavy devadesátin jedné z obyvatelek
DD.
Vzpomínka
na
zemřelé
–
2.listopadu jsme na naše zemřelé
vzpomínali v urnovém háji hřbitova.
Žáci ZUŠ, dechové trio, doplnili pietní obřad. Účast starostky a předsedkyně komise. Dále se na rozptylové
loučce konal obřad rozptylu. Pro
onemocnění p. Lichtera přednesla
báseň pí učitelka L. Čížková.
Rozloučení se zemřelými – dle
přání pozůstalých tento nesnadný
úkol po mnoho let důstojně plní K.
Lichter. V uplynulém roce bylo 42
rozloučení. Rádi bychom získali ještě
dalšího smutečního řečníka. Uvítali
bychom i zájemce z okolních obcí.
Ostatní akce – v květnu jsme
v obřadní síni uvítali pana Karla
Vacka, dlouholetého polického občana při příležitosti jeho stých narozenin. Pozdravit a popřát vše dobré
p.Vackovi přišlo mnoho přátel a
známých. Oslavenec se těší dobrému
zdraví, které mu přejeme i do dalších
let.
Děkuji všem členům komise i aktivistkám obcí za celoroční práci a
přeji hodně zdraví a elánu do roku
nadcházejícího.
Zdeňka Šváblová, předsedkyně
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KNIHOVNA
Knihovna města Police nad Metují

Černá hodinka

Jižní Súdán
nejmladší stát světa
…nemá to lehké, ale má odhodlání
Jižní Súdán vyhlásil samostatnost 9.
července 2011 na základě referenda
z ledna 2011. Je to výsledek mírových
jednání po skončení vleklých občanských válek z let 1956 – 1972 a 1983 –
2005. Desítky kmenů původních obyvatel hledají novou identitu a jejich pokojné soužití je stále velmi křehké. Země
bohatá na ropu, kde však lidé žijí
v hliněných chýších, vděčni za podmínky, ve kterých Evropan sotva přežívá.
Ing. Rostislav Staněk M.A. přijde vyprávět o skupině 6 Čechů, kteří měsíc
vyučovali ve Východní Equatorii
v Toritu. Seznámí nás s příslušníky kmenů Dinka, Lotuko a Acholi, jak žijí ve
městě a na vesnici v buši, jak si hrají i
pracují děti. Bude vyprávět o dětských
vojácích unesených teroristickou armádou Josepha Konyho, o svatbě u kmene
Dinka, o domorodých tancích, o národním parku Nimule s peřejemi na Nilu.

Pellyho domy – knihovna

úterý 12. března 2013
v 19.00 hodin

KRONIKY
Možná vás zajímá
historie, možná si
rádi
zavzpomínáte.
Zveme vás do čítárny
městské knihovny, kde si můžete posedět a vypůjčit si fotografické přílohy ke starým městským a divadelním kronikám. U fotografií jsou popisky pana Josefa Ducháče, který veškerý materiál nashromáždil. Kronikářka města Jindra Vaníčková by přivítala,
kdybyste případně doplnili chybějící
jména nebo data.
Také si zde můžete prostudovat
buď naskenované anebo z počítače
vytištěné jednotlivé ročníky městské
kroniky od r. 1999. Dále si můžete
vypůjčit přílohy současných kronik.
Kroniky od r. 2005, včetně fotografií, jsou také na webových stránkách
města Police nad Metují.
Kronikář Velkých Petrovic, pan Luboš Tér, nám věnoval oskenovanou
velmi pěknou Pamětní knihu, ve které je Pamětní kniha divadelního

souboru z Petrovic a Setkání rodáků
při oslavě 100. výročí trvání požárního sboru.
Kromě toho nám dále věnoval
(oskenované):







„METUJ“ – orgán hasičské župy
č. 20 z r. 1915
„Hlasy z Kvíčerova“ z r. 1945
„Kvíčerovské kydy“ z r. 1949
„Hlasy z Kvíčerova z let 1965, 1966,
1967, 1968.
„Petrováček“ z let 1974, 1975, 1980 a
1983.

Věra Plachtová

Nabídka knih:
Čapek, Jaromír:
Bojovali za Československo.
Příběh bratrů Bernasových
v československém odboji.
Durdík, Tomáš:
Zříceniny hradů, tvrzí a zámků.
Encyklopedie východočeských zřícenin.
Lada, Josef:
Nezbedné komiksy.
Obrázkové seriály z Humoristických
listů 1908-1916.
Pokluda, Zdeněk:
Moravští Šternberkové.
Panský rod rozprostřený od Jeseníků
ke Karpatům.
Pickover, Cliffodr:
Matematická kniha.
Od Pythagora po 57 dimenzi.
250 milníků v dějinách matematiky.
Liška, Vladimír:
Záhadné archeologické nálezy
v Čechách a ve světě.
Hill, Julia Butterfly:
Poselství Luny.
Příběh stromu, ženy a boje za záchranu sekvojí.
Lowndes, Leil:
Jak mluvit s kýmkoli o čemkoli.
Komunikační dovednosti.
Murakami, Haruki:
1Q84.
Nový román japonského autora.
Hůlová, Petra:
Čechy, země zaslíbená.
Současný román o životě Ukrajinců
v Čechách.
Pawlovská, Halina:
Strašná nádhera.
Současné humorné povídky.
Klíma, Josef:
Vetřelci a lovci.
Inspirováno skutečnými kriminálními
případy.
Dáša Ducháčová

POLICKÝ FILMOVÝ KLUB
Úterý 12. 2. 2013 v 19 hod.

BASTARDI 3

Česká republika 2012
Drama, 97 minut
Režie: Tomáš Magnusek
Hrají: Tomáš Magnusek, Rudolf Hrušínský
ml., Tomáš Töpfer, Kateřina Brožová ad.
Učitel Tomáš Majer nastoupí do školy jako
učitel několik měsíců poté, co byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž učitelka. Ve
stejném roce záhadně zemřeli kluci, jež
Janu Majerovou zavraždili. Tomáš Majer
tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Je to v pořádku?
Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou
realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může
vše dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet….
Vstupné: 50 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V IC
(491421501)V DIVADLE 30MIN. PŘED
ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ.

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 19. 2. 2013 v 19 hod.

ELBA A SICÍLIE
OČIMA
CTIBORA KOŠŤÁLA

Ostrovy v Tyrhénském a Středozemním
moři v rámci jachtingu postupně v rozmezí
let 2011 – 2012. Promítnuta bude řada
inspirativních snímků a pro lepší vystižení
i krátká videa.
Vstupné: 60Kč

PELLYHO DOMY
Středa 13. 2. a 27. 2.
2013
ve 14,30
hod.,
Pellyho domy

PUVČ - jarní semestr
Neděle 24. 2. 2013 ve 14 hod.,
sál Pellyho domů
Sokol Police n. M. a CKV Pellyho domy
pořádají:

DĚTSKÝ KARNEVAL

Odpoledne plné her a soutěží. Masky
vítány!
Vstupné: dospělí: 30 Kč, masky a děti: 15
Kč, rodinné (2dospělí, 2 děti): 75Kč.
Sobota 16. 2. 2013 od 20 hod.,
sál Pellyho domů

6. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina Relax
Band pod vedením Jana Drejsla. Předtančení: country stepařky ze skupiny Rodeo,
karikaturista.
Vstupné: 100 Kč (vč. místenky)
Úterý 12. 2. 2013 od 15 hod.,

počítačová učebna č. 304

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO
SENIORY
(ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ)

Kdy: od úterý 12. 2. 2013 od 15 hodin
s pí Janou Karáskovou
Náplň kurzu: základy práce s počítačem a
MS Office, ovládání počítače v prostředí
Windows (organizace složek, ukládání dat,
tisk dokumentů), práce na internetu (vyhledání informací), email a mnoho dalšího!
Kurzovné : 550 Kč (za 6 lekcí)
Přihlášení: v Infocentru nebo na webových
stránkách www.policko.cz do 11. 2. 2012.
Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu zájemců!

TANEČNÍ KURZY
pro mládež - podzim 2013
CKV Pellyho domy Vás zvou do tanečních kurzů pro mládež, které budou probíhat od září 2013 na sále Pellyho domů.
Předběžný termín zahájení: sobota
7. září 2013. Kurz povedou taneční mistři
manželé Poznarovi z Červeného Kostelce.
Kurzovné Kč 1 200,- zahrnuje 14 lekcí
včetně závěrečného věnečku.
Bližší informace: 491 421 346

PŘEDPRODEJ A REZERVACE
VSTUPENEK:
INFOCENTRUM Pellyho domy
Pondělí, středa: 9 – 17 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: 9 – 15 hod.
tel.: 491 421 501
e-mail : infocentrum@policko.cz,
www.meu-police.cz, www.policko.cz

VÝSTAVY
18. 1. – 28. 2. 2013, foyer Pellyho domů

Východní Equatorii v Toritu. Seznámí nás s
příslušníky kmenů Dinka, Lotuko a Acholi,
jak žijí ve městě a na vesnici v buši, jak si
hrají i pracují děti. Bude vyprávět o dětských vojácích unesených teroristickou
armádou Josepha Konyho, o svatbě u kmene Dinka, o domorodých tancích, o národním parku Nimule s peřejemi na Nilu.

MUZEUM
MODELŮ

PAPÍROVÝCH

Pondělí 4. 2. 2013 od 9 do 17 hod.

VOLNÝ VSTUP

Každé první pondělí v měsíci
vstup do muzea zdarma.
Neděle 10. 2. 2013
od 14 do 17 hod.

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Výroba vlastních magnetů na lednici.
Vstupné: 35 Kč.

OSTATNÍ AKCE
Sobota 2. 2. 2013 od 20 hod.,
sál Pellyho domů

HASIČSKÝ PLES
Sobota 9. 2. 2013, Suchý Důl

MASOPUST
Sobota 9. 2. 2013, Bezděkov n. Met.

HASIČSKÝ BÁL
Sobota 9. 2. 2013, Česká Metuje

SOUTĚŽ MLADÝCH SDH V
UZLOVÁNÍ
Sobota 9. 2. 2013, Velké Petrovice

KOŘENOVÉ
HASIČSKÝ BÁL
KRÁPNÍKY ANEB
CESTA PROTI
Úterý 12. 2. 2013, Machovská Lhota
GRAVITACI
MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Správa jeskyní České republiky a CKV
Pellyho domy zvou na výstavu, která přibližuje unikátní biospeleologický fenomén
našich jeskyní. Autory výstavy jsou Roman
Mlejnek a Mgr. Jiří Rejl.
Dernisáž výstavy proběhne 28. února
2013 v 17.00 hodin

KNIHOVNA
Úterý 12. března 2013 v 19 hod.

ČERNÁ HODINKA:
JIŽNÍ SÚDÁN

Ing. Rostislav Staněk
M.A. přijde vyprávět
o skupině 6 Čechů, kteří měsíc vyučovali ve

Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr pořádaj „vostatkovej
maškarní průvod“ skrz celou Lhotu. Po celý
cestě bude vyhrávat tradičně dechouka
„Broumovanka“, budou túze dobrý jitrnice
řeznika pana Hampla z Trutnova, i předobrý cukrovaný koblihy z Kvíčerouský
pekárny z Police. Veškerý vobecenstvo
z širokýho vokolí,na tu slávu do Lhoty,
dovolujeme si s úctou pozvat.

Sobota 23. 2. 2013, Česká Metuje

PLES SDH
Sobota 23. 2. 2013, Nízká Srbská

PLES SDH
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Přehled kulturních akcí na Policku v roce 2013
ÚNOR
2. 2.
9. 2.
9. 2.
9. 2.
9. 2.
10.2.
11.2.
12. 2.
16. 2.
19.2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.

Ples SDH Pěkov (Pellyho domy)
Masopust (Suchý Důl)
Hasičský bál (Bezděkov nad Metují)
Hasičský bál (Velké Petrovice)
Soutěž mladých SDH v uzlování (Česká Metuje)
Valentýnská dílna (Muzeum papírových modelů)
Divadýlko Kuba (Kolárovo divadlo)
Masopustní průvod (Machov)ská Lhota
Ostrostřelecko-městský ples (Pellyho domy)
Promítání o Elbě a Sicílii (Kolárovo divadlo)
Ples SDH (Česká Metuje)
Ples SDH (Nízká Srbská)
Dětský karneval (Pellyho domy)

BŘEZEN
5.3.
9.3.
10.3.
16.3.
17.3.
21.-24.3.
23.3.
29.3.
30.3.
30.3.
31.3.

Čaj o páté (Pellyho domy)
Maškarní ples (Česká Metuje)
Dětský maškarní karneval (Česká Metuje)
Maškarní karneval (Velké Petrovice)
Dětský maškarní karneval (Velké Petrovice)
Jeden svět (Kolárovo divadlo)
Šibřinky (Machov)
Velikonoční dílna (Muzeum papírových modelů)
Setkání Klubu sběratelů (Pellyho domy)
Velikonoční trhy (Masarykovo náměstí)
Velikonoční tulení (Suchý Důl)

DUBEN
2.4.
19.4.

Čaj o páté (Pellyho domy)
Náchodský Swing uvádí:
Monology vagíny (Kolárovo divadlo)

KVĚTEN
4.5.
4.5.
5.5.
17.- 19.5.
17.5.
18.5.
18.5.
?21. 5.
24.5.
25.5.
25.5.
25.5.

Spanilá jízda KHV Metuje (Masarykovo náměstí)
Pouť do Vambeřic (Police nad Metují)
Soutěž mladých SDH (Nízká Srbská)
Světový pohár závodů koňských spřežení
(Police nad Metují)
Květinový taneční večer (Pellyho domy)
Soutěž SDH aneb Memoriál Ludvíka Kracíka
(Česká Metuje)
Mezinárodní polický vandr (Police nad Metují)
Atlet roku, Polická stovka (Police nad Metují)
Noc kostelů (Kostel Nanebevzetí Panny Marie)
Memoriál Josefa Hejnyše
(Pellyho domy a Muzeum papírových modelů)
Den řemesel (Benediktinský klášter)
Běh sídlištěm (Police nad Metují)

ČERVEN
5.6.
7.6.
8.6.
15.6.
15.6.
22.6.
22.6.
24.6.
29.6.
29.6.

ČERVENEC
4.-7.7.
Pivní slavnosti (Velké Petrovice)
13.7.
Suchodolský den (Suchý Důl)
13.7.
Běh na Hvězdu (Police nad Metují)
SRPEN
2-4..8.

Mistrovství ČR v koňském spřežení
(Police nad Metují)
17-18.8. Polická „Kvíčerovská“ pouť (Police nad Metují)
24. 8.
In-line bruslení v Petrovických zatáčkách
(Police nad Metují)
24.8.
Tradiční volejbalový turnaj (Bukovice)
25.8.
Bufo Cros (Teplice nad Metují)
25.8.
Bukovické posvícení (Bukovice)
31.8.
Běh Broumovskými stěnami
(Police nad Metují)
31.8.-1.9. Míčový víceboj (Police nad Metují)
ZÁŘÍ
2.9.
První zvonění bukovických školáků (Bukovice)
7.9.
Strašidelný klášter (Benediktinský klášter)
7.9.
Festival Dunění rockových tamtamů (Suchý Důl)
7.9.
Borský pohár ve skoku
a severské kombinaci žáků a žákyň (Machov)
7.9.
Soutěž SDH (Bukovice)
?21.9.
Pivní triatlon (Hlavňov)
21.9.
Sluncekros (Bischofstein)
21.9.
Rekonstrukce válečných událostí (Stárkov)
28.9.
Garden party (Police nad Metují)
28.9.
Podzimní spanilá jízda KHV Metuje
(Police nad Metují)
28.9.
Soutěž SDH (Suchý Důl)
29.9.
Běh na Hejšovinu (Hejšovina)
30.9.
Tradiční Suchodolské posvícení (Suchý Důl)
X. – XI. 66. Polické divadelní hry (Kolárovo divadlo)
ŘÍJEN
5.10.
6.10.
20.10.
26.10.
26.10.
LISTOPAD
2.11.
9.11.
11.11.
13.11.
29.-1.12.
30.11.

Běh od pípy k pípě (Police nad Metují)
Dvořákův festival (Kostel Nanebevzetí P. Marie)
Zábava s kapelou Nanovor (Machov)
Soutěž SDH a taneční zábava
k 130. výročí založení SDH (Bělý)
Tradiční pouťové posezení, Memoriál
Josefa Řezníčka, Dětský den (Velké Petrovice)
Svatojánský jarmark (Žďár nad Metují)
Běh z Police do Police (Police nad Metují)
Planeta Země (Police nad Metují)
Pouťová zábava (Suchý Důl)
Tour de Torpédo (Nízká Srbská)
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Den pro Afriku (Police nad Metují)
Běh okolo Ostaše (Ostaš)
Borský kros (Machov)
Setkání Klubu Sběratelů (Pellyho domy)
Posvícenská zábava (Velké Petrovice)
Ádrkros (Adršpach)
Martinské trhy (Masarykovo náměstí)
Lampiónový průvod (Masarykovo náměstí)
Promítání Motani: Viva Mexico! (Kolárovo divadlo)
Zimní táboření na Hvězdě
(Hvězda v Broumovských stěnách)
Mikulášská besídka (Velké Petrovice)

PROSINEC
1.12.
6.12.
7.12.
7.12.
13.12.
14.12.
21.12.
23.12.
24.12.
31.12.

Adventní neděle (Masarykovo náměstí)
Adventní koncert Jitky Zelenkové (Kostel N. P. M.)
Vánoční trhy (Masarykovo náměstí)
Adventní koncert (Kostel N. P. Marie)
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
(Kolárovo divadlo)
Vánoční trhy (Masarykovo náměstí)
Vánoční trhy (Masarykovo náměstí)
Předvánoční vytrubování (Masarykovo náměstí)
Štědrý den v Muzeu (Muzeum papírových modelů)
Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále

Valentýnská dílna
Neděle 10. 2. 2013, od 14 do 17
hodin, Muzeum papírových modelů
Výroba vlastních magnetů na lednici. Vstupné 35 Kč

Velikonoční dílna
Pátek 29. 3. 2012, od 14 do 17 hodin, Muzeum papírových modelů
Velikonoce trochu jinak. Zdobení
perníčků v Muzeu papírových modelů.
Vstupné 35 Kč

Modelářský kroužek
Každé pondělí od 15:00 do 17:00
hodin. Přijďte se podívat a třeba sebe
nebo své děti přihlásit na kroužek
papírového modelářství.
Pondělí 4. 2. 2013 Volný vstup
Pondělí 4. 3. 2013 Volný vstup
Každé první pondělí v měsíci vstup
do muzea zdarma od 9:00-17:00 hodin

Ohlédnutí
Muzeum papírových modelů pro
návštěvníky připravilo bohatý prosincový program. Papírová dílna nazvaná
„Dárek na poslední chvíli“ proběhla
pod vedením pana Ladislava Badalce.
Na své si přišli nejen malí, ale i dospělí.
Dílny se zúčastnilo dvacet lidí, panovala poklidná Vánoční nálada.

Muzeum mělo otevřeno i přes
svátky. Na Štědrý den nabídlo návštěvníkům snížené vstupné a především možnost strávit příjemně společné chvilky se svými blízkými. Přicházely celé rodiny, ať už si jen prohlédnout
muzeum, nebo si vlastnoručně ozdobit
perníček. Návštěvníků na Štědrý den
nakonec dorazilo osmdesát tři.
V uplynulých dnech MPM navštívila ZŠ a MŠ v přírodě z Prahy, ZŠ a MŠ
z Bukovice.
OTEVÍRACÍ DOBA
 všední dny - od 9:00 do 14:30 hodin
 víkendy, svátky - od 9:00 do 17:00
hodin
 (polední přestávka: 11:30-12:00)

VSTUPNÉ

 Děti do 6 let zdarma
 Děti, studenti, důchodci 30 Kč
 Dospělí 60 Kč
 Rodinné vstupné 140 Kč (dva dospělí,
dvě děti)

se přece pozná na první pohled. Nabízí
se ale ještě pohled z opačné strany:
taneční kroužek pro romské děti vedený energickým mladým Romem
Zdeňkem shání prostor. Poloprázdná
josefovská kasárna se zdají být ideálním místem. Starosta se ale
s tancechtivou mládeží odmítá bavit.
Patří podle něj také k „nepřizpůsobivým“.
Film Pod lampou tma tak dobře
reprezentuje motto letošního festivalu,
které zní: Pod tíhou strachu. Účast na
debatě přislíbila režisérka Kristýna
Bartošová.
Tématu se trošku vymyká druhý
film, jehož uvedení organizátoři prozradili: North of the Sun (Na sever od
slunce) vypráví o dvou norských surfařích, kteří objeví na jednom ostrůvku
za severním polárním kruhem krásnou
zátoku jako stvořenou pro surfování.
Na chladném nehostinném místě si
postaví příbytek z trámů, jež na pláž
vyplavil příboj, a stráví tu devět měsíců. Živí se prošlými potravinami (v
Norsku jsou zadarmo), pozorují polární záři, štípou dřevo, nasbírají tři tuny
odpadu, surfují a natáčejí film – a nutno říct, že právě to umějí ze všeho
nejlíp. Vznikl tak film nejen pro vyznavače extrémních sportů, ale hlavně pro
ty, kdo si libují v dobrodružných příbězích a filmech o přírodě. „Zasurfuješ
si v ledové vodě a pak hodinu štípeš
dřevo, aby ses zahřál. V tu chvíli víš, že
žiješ. Prostě máš čas na to, nedělat nic.
Anebo všechno.“
Dramaturgie letošního festivalu se
rodí právě v těchto dnech, už teď je ale
jisté, že kromě filmů s lidskoprávní
tematikou nabídne divákům také výstavu fotografií a koncert. Kulturní
hostina se bude podávat v Kollárově
divadle od 21. do 24. března.

Martina Váňová

Jeden svět představí do- ROZHOVOR SE
kumenty o „naštvaném ZUZANOU JEŽKOVOU
občanovi“ Jiřím Klepsovi 1) Proč ses loni rozhodla festival
uspořádat?
a o norských surfařích
V minulých letech jsem byla častou
„Kdo z vás je nepřizpůsobivý? A
kdo z vás si myslí, že jeho rodiče jsou
nepřizpůsobiví? A kdo z vás chce být
nepřizpůsobivý?“ Tři otázky, které
položila dokumentaristka Kristýna
Burešová dětem z Jaroměře a Josefova.
Jejich starosta Jiří Klepsa, známý
z kampaně k senátním volbám jako
„naštvaný občan“, má jasno. Kdo je
„nepřizpůsobivý“ a kdo je „normální“,

návštěvnicí Jednoho světa, na festival
jsem chodila ráda a vždycky se na něj
těšila. V roce 2008 jsem pracovala jako
festivalová vedoucí jednoho pražského
kina a tehdy jsem se dozvěděla o možnosti pořádání festivalu v regionech po
celé republice. Zjistila jsem, že ho může pořádat kdokoli, kdo se k tomu
rozhodne a podaří se mu na to sehnat
peníze. Na Policku nikde festival ne
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že to vlastně žádné velké problémy
nejsou. Když to přeženu, dalo by se
říct, že dokumentární filmy mohou
v lidech kultivovat vzájemnou toleranci, úctu k odlišnosti, k přírodě a zodpovědnost za svůj životní styl.
Jeden svět ale nejsou jen filmy
z jiných zemí či světadílů. V posledních
letech je velmi silné zastoupení kvalitních českých dokumentů, i v Polici
budeme letos promítat nejméně dva
české dokumenty.
probíhal, což mě mrzelo, nejen kvůli mně samotné - přišlo mi škoda, že
místní nemají možnost zajímavé dokumenty zhlédnout. Předloni jsem se
proto rozhodla, že zkusím sehnat peníze a do organizace se pustím sama.
Chtěla jsem ale k sobě někoho, kdo má
s organizací větších kulturních akcí
zkušenosti. Proto jsem oslovila pana
Hejnyše, tehdejšího předsedu o. s.
JULINKA, kterému se nápad líbil a
souhlasil.
2) Jak se ti spolupracovalo s Člověkem v tísni?
Celkově docela dobře, ale jelikož jsem s lidmi z ČvT komunikovala
více méně sama, bylo to velmi náročné.
3) Proč by se měli Poličtí zajímat o
globální otázky? O sucho v Africe
nebo ženská práva v arabských zemích, například?
Festivalové filmy nabízejí spoustu
témat. Ať už jsou to témata jakákoli,
dokumentární filmy s lidskoprávní
tematikou člověka nutí k tomu, aby
nebyl lhostejný k dění kolem sebe a
přemýšlel o tom, jak sám žije. Dokumenty
o
globálních
otázkách
z nejrůznějších koutů světa člověka
nutí konfrontovat své chování a jednání se svým svědomím.
Následné debaty po filmech pak
umožní lidem si o tématu popovídat s
někým, kdo se jím profesně zajímá.
Mě osobně vždy dokumenty přinutily přemýšlet, být vděčná a nebrat samozřejmé věci jako samozřejmost a zároveň mi umožnily nahlédnout na svou životní situaci s určitým
nadhledem. Podobnou zkušenost
dokáže člověku zprostředkovat individuální cestování, ale ne každý má
možnost a chuť cestovat. Zhlédnutí
takového dokumentu mu tak umožní
rozšířit si obzor a zažít pocity, které
jinak jen těžko zažije. Podle mého
názoru je pak člověk tolerantnější
k ostatním a zvládá lépe své vlastní
problémy. Často je přehodnotí a zjistí,
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Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a

Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni
Nouzinskej mecenáš,pořádaj
Nouzinskej mecenáš,pořádaj

v úterýdne
dne 12.února
12.února 2013
v úterý
2013
jedinej mezinárodní
mezinárodní
jedinej

„Vostatkovej
průvod“
„Vostatkovej maškarní
maškarní průvod“
krzkrzcelou
Nouzina,
celouLhotu,
Lhotu, ažaždodoNouzina,
s vohromnym a nenadálým
4) Co ti udělalo loni největší radost?
spřekvapenim
vohromnym a nenadálým
Návštěvnost. Na to, jak je Police
u hranic.
nad Metují relativně malé město, připřekvapenim
u
hranic.
šlo velké množství lidí. Zástupci měst,Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
ve kterých je každoročně festival již Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
tradiční záležitostí, mluvili loni na
závěrečném zhodnocení festivalu
v
regionech o svých prvních ročnících.
Ve většině měst přilákal festival napoprvé daleko méně lidí než v Polici.
Považuji to za dobré znamení, že lidé v
Polici nejsou lhostejní.

5) Jaká překvapení chystá Jeden svět
pro letošní rok?
Hlavní změna oproti loňskému roku bude jiný prostor - festival bude
probíhat v Kollárově divadle, a nikoli v
Pellyho domech. Nabídne tak divákům
filmový zážitek velkého plátna z klasického kina. To diváci jistě ocení
zejména u filmu již vybraného do polického programu Jednoho světa, norského dokumentu „North of the Sun“.
Ten je zajímavý nejen po stránce tematické, ale je také velmi krásně vizuálně
zpracovaný. Byli bychom velmi rádi,
kdyby se ve foyer kina podařilo zprovoznit okénko s občerstvením, kde by
si mohli návštěvníci dát horké nápoje a
pivo, v plánu je také výborné domácí
víno ze Znojma. Ať už se okénko podaří zprovoznit, či nikoli, občerstvení
bude v každém případě zajištěno.
V prostorách divadla bude také
probíhat doprovodný program: výstava, která je tradičně součástí doprovodného programu a letos též koncert
– můžete se těšit na přední českou
folkrockovou kapelu, jež snoubí moderní pop s poetickou duší!
Na název výstavy i kapely si ale budete muset ještě chvilku počkat. Spolu
s definitivní filmovou nabídkou (na
výběru dokumentů náš tým právě
pracuje) vše zveřejníme v příštím
Polickém měsíčníku.
Jana Zaoralová

Světci k nám hovoří
SVATÝ MATĚJ
Kdo byl svatý Matěj

Svatý Matěj žil v 1. století, o jeho
životě se nedochovalo mnoho zpráv.
Pocházel prý ze zbožné bohaté rodiny
a toužil po příchodu Mesiáše. Patřil
mezi širší okruh Ježíšových učedníků,
byl přítomen při jeho kázáních, zázracích i zmrtvýchvstání. Do skupiny
dvanácti apoštolů byl zařazen po Ježíšově ukřižování, kdy měl být doplněn
počet apoštolů na dvanáct (místo
zrádného Jidáše). Navrženi byli tehdy
dva – Matěj a Josef Barnabáš. Los padl
na Matěje. Podle tradice pak působil
jako misionář v oblasti Judska a dnešní
Gruzie. Zemřel kolem r. 63 mučednickou smrtí, k níž bylo použito sekyry,
podle jedné verze v Jeruzalémě, podle

jiné v Kolchidě (v Gruzii). Někdy se
také mluví o předchozím kamenování.
Biskup Agricius na počátku 4. století
přinesl jeho ostatky do Trevíru
v Německu jako dar císařovny Heleny.
Řecké prameny však udávají, že je
pohřben v římské pevnosti Gonio
(Apsaros) v Gruzii. Části ostatků jsou
uchovávány taktéž v bazilice St. Maria
Maggiore v Římě (Matějův relikviář) a
u sv. Justiny v Padově.

O původu jména a jeho oblibě

Jméno Matěj pochází z hebrejštiny
a jeho původní podoba Mattithjáh
(„Dar Boží“) dala vzniknout také dvěma dalším jménům – Matyáš a Matouš.
K tvarovému rozlišení došlo již
v řečtině (Matthias a Matthaios), odkud se k nám jména Matěj a Matyáš
dostala. Skutečnost, že Matěj byl jediným apoštolem pohřbeným ve střední
Evropě, vysvětluje i oblibu jeho jména.
Podle internetové statistiky žilo v roce
2006 u nás 19 176 nositelů tohoto
jména a 338 nositelů podoby Matej.

Svátek a kult svatého Matěje

Podle českého občanského kalendáře svátek sv. Matěje připadá na 24.
únor. Tak jej podle tradice slavila západní církev a dodnes jej takto slaví
církve luterské. V katolické církvi byl
svátek sv. Matěje v r. 1970 přesunut na
14. května.
Svatý Matěj je patronem řemeslníků, stavebních řemesel, kovářů, řezníků, krejčích a cukrářů. Bývá vzýván ve
chvílích důležitého rozhodnutí a jeho
přímluva přináší štěstí při losování.
Odvrací též neštovice, černý kašel a
manželskou neplodnost. Je patronem
trevírského biskupství.

Atributy

Atributem svatého Matěje je sekyra,
nástroj jeho smrti. Obvykle je zobrazo-

Z polické mateřinky…
…se dnes společně s Vámi zamyslíme nad fenoménem, který je teď
momentálně na pořadu dne – a to je
posouzení školní zralosti dětí, které
se chystají do základní školy. Možná
právě Vaše dítě už se nemůže dočkat,
až začne navštěvovat školu pro
,,velké“, ale vy jste stále na pochybách,
zda je pro nástup do školy dost vyzrálé? Váháte, jestli by Vašemu dítěti neprospěl odklad školní docházky, protože má vadu řeči a ta mu bude při

ván s knihou a někdy i s mečem, kopím
nebo kamením, jímž byl ukamenován

Svatý Matěj v lidové tradici

Jen k málokterému svátku se vztahuje tolik lidových pověr a pranostik
jako právě ke sv. Matěji:
 Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich,
nadělá je.
 Nenajde-li led Matějova pila, najde jej
Josefova širočina.
 Svatý Matěj zimu tratí, když netratí,
obohatí.
 Na svatého Matěje, do závěje naleje.
 Matěje – k vesnu naděje.
 Svatý Matěj zemi otvírá, jindy zavírá.
 Svatý Matěj zimu bohatí, pokud ji
neztratí.
 Na svatého Matěje musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
 Svatý Matěj, hodnej svatej – kožichy
dolů!
 Svatý Matěj chválí pluh.
 Svatý Matěj naposledy, odplavuje
letos ledy.
 Je-li na svatého Matěje mráz, tak ho
ještě čtyřicetkrát máš.
 Jaký mráz bude večer a v noci na
svatého Matěje, takový bude za čtyřicet dní pořád.
 Na svatého Matěje pije skřivan
z koleje.
 Na svatého Matěje pěje skřivan
z koleje.
 Po svatém Matěji zima zahřeje.
 Na svatého Matěje, každá myší díra
se zavěje.
Z uvedených pranostik vysvítá, že
naši předkové pokládali svátek svatého Matěje za předzvěst a příslib budoucího jara, i když počasí bylo ještě
zrádné a nevyzpytatelné. Však také
některé pranostiky přinášejí poněkud
univerzální předpověď – buď už bude
jaro, nebo ještě zima. Dochovalo se i

práci ve škole překážet? Chce si Vaše
dítě jen hrát a vy máte strach, že se ve
škole bude při systematické práci nudit? Pojďte si s námi posvítit na kritéria, která jsou pro posuzování školní
zralosti důležitá:
1)
Nevěřte všemu, co do éteru
vypustí televize nebo rozhlas. Jejich
informace jsou většinou zkreslené a
vytržené ze širších souvislostí. Některé
komerční televizní stanice si dokonce
ze zralosti a vyspělosti dětí pro vstup
do základních škol dělají nepokrytě
legraci – není nad to trochu odlehčit

množství lidových zvyků, jimiž si chtěli hospodáři zajistit dobrou úrodu.
Původ těchto zvyků spatřujeme již
v období předkřesťanském. Lidé v ten
den chodili brzo ráno jen v košilích do
zahrad a ovocných sadů, kde tloukli
ozdobenou vařečkou do stromů a
třásli jimi, aby se stromy probudily ze
zimního spánku a aby byla dobrá úroda. Někde tyto zvyky vykonávali dospělí, jinde děti, které – zřejmě kvůli
posílení magické účinnosti – lezly po
stromech při vyvolávání sv. Matěje
nahé nebo jen v košilkách.

Matějská pouť

Pražská Matějská pouť je asi naší
nejznámější a neslavnější poutí a byla
vždy v Čechách i poutí první. Již od
roku 1595 se pořádala u kostela sv.
Matěje v Praze-Dejvicích. Od roku
1963 se pořádá na Výstavišti
v Holešovicích

Slavní nositelé jména Matěj
 Václav Matěj Kramerius – vydavatel vlasteneckých knih a novin
 Matěj Kopecký – loutkář a autor
loutkových her
 Matěj Rejsek – stavitel, sochař a
kameník
 Matěj z Janova – český kazatel
 Karel Matěj Čapek Chod – spisovatel
Zdroje:

SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří :
Karmelitánské nakladatelství, 1997
MOTLOVÁ, Milada: Český rok od jara do
zimy. Fortuna Libri, 2010
ZOUFAR, Pavel: Český rok ve vsi a na městě.
Vydavatelství Akcent, Třebíč 2004
DUŠEK, Milan: Pranostiky a svatí v českém
kalendáři. Turnov, 1996
Wikipedie

František Janeček

vážnost zpráv a drobátko se pobavit,
že? Média sice informovala nejširší
veřejnost o tom, že důvodem
k odkladu školní docházky není
v žádném případě vada řeči – špatná
výslovnost hlásky Ř a všech sykavek,
ale nedodala, že u posuzování zralosti
dětí pro vstup do základní školy se
posuzuje celková vyzrálost dítěte –
nejen úroveň komunikačních schopností.
2)
Školní zralost je odborníky
definována jako psychická a fyzická
vyspělost na takové úrovni, aby dítě
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ve škole zvládlo i to, co ho příliš
nebaví, aby bylo vyzrálé i po stránce
citové a percepční a po stránce pracovní. Jinými slovy – je třeba mít na
mysli, že ve škole se dítě musí soustředit delší dobu, než bylo dosud
zvyklé, denně stráví většinu času
s tužkou v ruce, nároky budou kladeny
i na jeho návyky a schopnosti postarat
se o sebe samo. Pokud totiž Vaše dítě u
žádné činnosti nevydrží déle než 5
minut, pastelky a štětce odhodí po
první čárce, neumí se samo vysmrkat,
obout, obléknout, najíst a jedinou jeho
zábavou je vrčet jako vrtulník při běhu
po místnosti, pak stojí za to se zamyslet, jestli je na vstup do základní školy
ta správná doba.
3)
Ale pozor! Nechávat dítě další
rok v mateřské škole pod zástěrkou
odkladu školní docházky jen proto,
aby si dítko užilo dětství a rodiče si o
rok prodloužili pohodu, než se budou
muset zapojit do domácích úkolů a
přípravy na školu ze dne na den, nelze! Vyspělost dítěte neposuzují jen
rodiče, ale i nezávislí odborníci z řad
lékařů, speciálních pedagogů, psychologů. Významné místo mají i paní učitelky z mateřské školy, které dokáží
rodiče nasměrovat na oblast, kterou je
potřeba s dítětem ještě doladit nebo
doporučí případné vyšetření u odborníků. Hodně poradit může i logopedická asistentka, ke které docházíte
s dítětem na logopedii. Ale v žádném
případě nežádejte o odklad školní
docházky jen kvůli své pohodlnosti –
riskujete, že za rok dítě bude ve škole
otrávené a znuděné, protože pro nároky na první třídu bude jaksi ,,přezrálé“.
4)
Doladit některé nedostatky
můžete svému dítěti pomoci i vy!
Nenásilně a hravou formou si se svým
dítětem kreslete pastelkami, vodovkami, můžete zkusit i tahy prstem
v písku, krupici, malbu prstovými barvami, tělovými barvami – a že se bojíte
nepořádku? Tak kreslete,malujte a
hrajte si před večerním koupáním .
Vším výše jmenovaným totiž pomůžete Vašemu dítěti uvolnit klouby ruky a
ramene, což je důležité pro nácvik
psaní. Počítejte s Vaším dítětem, cokoli
a kdykoli, porovnávejte, čeho je více
nebo méně, trénujte i jeho prostorovou orientaci, čtěte si společně
v dětských knížkách, hovořte o obrázcích, co, kdo, jak a proč dělá, naťukněte
i barvy, učte se spolu veselé říkanky a
básničky, trénujte sebeobsluhu a neustupujte, když se dítko vzepře a odmítne se obout nebo ustrojit.
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5)
Posuzování školní zralosti
se věnujeme v Polickém měsíčníku
každoročně, takže pokud Vás zajímají
některé další podrobnosti, mrkněte se
na loňská a předloňská lednová čísla.
Naše mateřská škola také pořádala
setkání s PhDr. Rejtarovou pro rodiče
předškolních dětí, kde zodpovídala
dotazy rodičů, kteří o odkladu školní
docházky uvažují.
6)
A pro úplnost: Pokud se pro
odklad školní docházky svého dítěte
rozhodnete, protože Vám nepřipadá
pro vstup do základní školy zralé, potřebujete podle Školského zákona §
37 odst.1 dva doporučující posudky
od odborníků. Jedná se o posudky od
odborného lékaře aneb ze školského
poradenského zařízení ( tj. PPP , SPC ) ,
popř. od klinického psychologa . Nově
a tedy podruhé jdou letos k zápisu i ty
děti , které měly vloni OŠD. Požádat o
OŠD musíte ředitele ZŠ do 31.5.2013.
Toto rozhodnutí vyžaduje v tomto
termínu i mateřská škola, protože se
v červnu rozhoduje o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání na další
školní rok. Pokud bude Vaše dítě mít
OŠD, je třeba MŠ o tom včas informovat, aby počítala s tím, že se Vaše dítě
bude i nadále vzdělávat v mateřské
škole. Pokud tak neučiníte, může být
Vaše místo obsazeno jiným dítětem.
7)
A hlavně se nebojte zeptat na
cokoli, co se Vám nezdá nebo s čím si
nejste jisti, paní učitelek nebo paní
ředitelky. Naší společnou snahou je
usnadnit vstup Vašemu dítěti do základní školy tak, aby ho další vzdělávání bavilo a aby na vstup do „velké“
školy mělo jen ty nejlepší vzpomínky.
(A aby mělo na co vzpomínat, až se
všichni sejdou na společném srazu po
20 letech od absolvování základní
školy!  ).
Přejeme Vašim dětem nezapomenutelný Zápis do základní školy a Vám
hodně zábavy a legrace s Vašimi dětmi!
Vaše učitelky Mateřské školy
na sídlišti v Polici n. Met.

K čemu je víceleté
gymnázium?
V době před přijímacím řízením na
střední školy často na gymnáziu slyšíme tuto otázku od rodičů žáků pátých
tříd. Odpovědět jim během vzdělávání
na nižším stupni základní školy měli
učitelé, výchovní poradci a ředitelé
základních škol. Ti však, zvláště na

úplných základních školách, o víceletém gymnáziu raději mlčí, neboť se
údajně obávají odchodu tzv. talentovaných žáků ze svých škol. Skutečné
důvody jsou však mnohem prozaičtější
- jsou to důvody ekonomické. Všechny
školy dnes, základní i střední, bojují o
každého žáka, protože peníze v dnešním systému financování škol jdou za
žákem. Blázen každý ředitel základní
školy, který by nějakému žákovi doporučil odchod do primy víceletého
gymnázia. Tak se raději o víceletém
gymnáziu mlčí, a kdyby jen to, žákům
pátých tříd a jejich rodičům se říká, že
gymnázium je pro ně příliš těžké, že
tam ztratí mládí a že všeobecné vzdělání je veskrze k ničemu. A do konce se
někde odmítají vydávat přihlášky ke
studiu.
Takže k čemu je vlastně to osmileté
gymnázium dobré, když se ho základní
školy tolik bojí? Cíle máme stejné jsou gymnáziu i základním školám
dány školským zákonem (i na nižším
stupni gymnázia žáci nezískají nic
jiného než základní vzdělání): „Základní vzdělávání vede k tomu, aby si
žáci osvojili potřebné strategie učení a
na jejich základě byli motivováni k
celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy,
účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví,
vytvořené hodnoty a životní prostředí,
být ohleduplní a tolerantní k jiným
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své
schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém
profesním uplatnění.“ (§ 44 školského
zákona)
Cíle máme stejné, v čem je tedy
rozdíl? Rozdíl je v hloubce naplňování
těchto cílů. Ve školském zákoně a ani
nikde jinde není sice napsáno, že by na
gymnázium měli odcházet pouze tzv.
talentovaní žáci, ale tradičně tomu tak
je a gymnázium je v naší školské soustavě dlouhodobě chápáno jako tzv.
výběrová škola. Tato „výběrovost“ s
sebou téměř automaticky nese pro
učitele i žáky gymnázia mnohá pozitiva:
 méně kázeňských problémů;
 zájem žáků o výuku;
 při výuce tak lze probírat látku
více do hloubky, více opakovat,
řešit více příkladů, více procvičovat ...

 zkrátka na vše je více času; lze tak
dělat jinak nemyslitelné aktivity;
 učitelé se mohou věnovat i tomu,
aby žáky učení bavilo, aby si našli
ten svůj oblíbený předmět;
 žákům může být dána mnohem
větší samostatnost;
 na žáky lze přenést mnohem větší
zodpovědnost za své vzdělávání;
 lze uskutečňovat „kulturní perpetuum mobile“, tj. starší žáci učí
mladší (zejména v nejrůznější
mimotřídní činnosti - školní časopis, divadlo, sbor, sportovní
turnaje, filmové studio atp.) a ti,
když dojdou do jejich věku, jsou
už lepší a opět učí ty mladší;
 žáci mají od útlého věku mezi
staršími žáky mnoho pozitivních
vzorů;
 odchod žáka ze ZŠ umožňuje, aby
zažil během školní docházky více
rolí, což je pro život velmi důležité.
Výsledek:
Žáci jsou ve škole spokojeni.
Závěr 1
- vzkaz pro rodiče žáků z 5. tříd
základních škol: Máte doma žáka 5.
třídy základní školy? A ani nevíte, že
do školy chodí, protože všechno
zvládne sám? Je zvídavý? Nenudí se ve
škole? Nemohl by se rozvíjet více?
MOHL! Podejte mu přihlášku do primy
víceletého gymnázia! Co tím ztratíte?
Vy pár chvil svého času, Vaše dítě nic to může jenom získat - kreativitu,
samostatnost a sebevědomí. A jestli
Vám někdo říkal, že děti na gymnáziu
ztratí mládí, pak tomu nevěřte. Opak je
pravdou. Ony ho zde najdou a plnohodnotně prožijí! A přidaná hodnota kvalitní všeobecné vzdělání a obrovské šance v dalším středoškolském a
vysokoškolském studiu - přijde jaksi
sama.
Závěr 2
- vzkaz pro učitele, výchovné poradce a ředitele základních škol:
Omlouvám se za invektivy uvedené v
úvodu mého článku. Věřím, že věci tam
popsané jsou zcela výjimečné a že
čestná základní škola se takto vůči
svým žákům a rodičům nechová. Děkuji všem učitelům základních škol z
přilehlých i odlehlých broumovských a
polických končin za kvalitně přípravené žáky, kteří přicházejí do našeho
osmiletého i čtyřletého gymnázia.
PaedDr. Karel Výravský,
ředitel Gymnázia v Broumově

Okresní kolo
královské hry

Dne 13. 12. 2012 se v prostorách
Střední průmyslové školy Hronov
konalo okresní kolo šachových družstev základních a středních škol Náchodska. Turnaj proběhl pod záštitou
ředitelství školy a se sponzorským přispěním místních firem - VEBA Broumov a.s., SPORT Hotárek a
Cross.
Okresní kolo bylo sehráno ve všech
třech vypsaných kategoriích systémem
každý s každým, časovým limitem
2x20 minut a tradičním olympijským
způsobem za rekordní účasti 11 škol a
18 čtyřčlenných družstev. Celý turnaj
pořadatelsky zajišťovali Mgr. Pavel
Linhart, učitel pořádající školy, a Ing.
Ladislav Michel, z pověření krajského
šachového svazu.
V nejmladší kategorii (1. až 5. tříd
ZŠ) zvítězilo po výhře v posledním
kole družstvo ZŠ
Broumov Hradební (vedoucí
Monika Novotná a
Karel Soural). Ve
starší
kategorii
(6. až 9. třída ZŠ)
bylo
nejlepší
družstvo ZŠ Police n. Met. (vedoucí
Ladislav
Michel). V nejstarší
kategorii
(střední
školy)
zaslouženě obhájilo vítězství druž-

stvo Gymnázium Náchod A (vedoucí
Petr Dusbaba). Spolu s ním postupuje
do krajského kola i družstvo Gymnázia Broumov. Gratulujeme!
Velké poděkování za spolupráci při
organizaci okresního kola patří nejen
přítomnému doprovodu žáků, ale i
aktivním šachistům- vedoucím kroužků na školách (Ing. Petr Dusbaba za
Gymnázium Náchod, Mgr. Petr Staněk
za Obchodní akademii Náchod a Karel
Soural za ZŠ Broumov Hradební), kteří
byli
nápomocni
jako
rozhodčí
v jednotlivých kategoriích. Samozřejmě děkujeme ředitelství SPŠ Hronov
za poskytnutí vhodných hracích prostor a tradiční podporu, šachovým
oddílům TJ Hronov, TJ Náchod a ZŠ
Žďár n. Met. za poskytnutí potřebného
hracího materiálu. Všem hráčům děkujeme za předvedenou hru, korektní
přístup a příkladný klid v hracích
místnostech. Velký dík patří hlavnímu
rozhodčímu p.Jaroslavu Čápovi a spolupořadateli
p.Petru
Dusbabovi. V průběhu
turnaje nebylo nutno
řešit žádný protest.
Těšíme se na další
šachové klání.
Mgr. Pavel Linhart

Zápis dětí do 1. tříd
Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují, Na Babí 190,
oznamuje všem rodičům dětí narozených v době od 1. 9. 2006 do
31.8.2007, že zápis dětí do první třídy proběhne ve středu 6. února 2013
v odpoledních hodinách. Podrobnější informace a dotazníky pro rodiče obdrží rodiny do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ Police nad Metují, OÚ Velké Petrovice, OÚ Bezděkov a OÚ Česká Metuje (bez trvalého pobytu, z jiných obcí
atd.), se mohou ohlásit na ZŠ osobně nebo telefonicky na tel.č. 491 580084.
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, musí Vaše dítě zápis
také absolvovat. O dalším postupu se domluvíte (po zápise) se zástupkyní
ředitele školy.
Mgr. J. Šulcová
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Výstava výtvarných
Nový vzdělávací
prací žáků pátých tříd program!

Ve dnech 22.12.2012 - 15.1.2013
byla v Pellyho domech otevřena výstava výtvarných prací žáků 5.A a 5.B,
které žáci vytvořili od začátku školního roku v projektovém vyučování.
Téma výstavy bylo Tajuplný ostrov
podle knihy Julese Verna. Malí výtvarníci zpracovali látku podle svých představ. Pro mnohé z nich je četba knih
nepříliš poutavá, pohodlnější je pro ně
sledování filmu. Je to ale velká škoda,
při čtení totiž dochází k lepšímu rozvoji čtenářské představivosti.
Pokud jste naši výstavu nemohli
navštívit, omlouváme se za malou
propagaci z naší strany, budete si moci část výstavy společně s pracemi
dalších žáků 1. stupně prohlédnout u
příležitosti školní besídky, která se
bude konat v měsíci únoru v Kolárově
divadle.
Vaši žáci 5. tříd, vyuč. Eva Šustková

V úvodu mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví a spokojenosti do
nového roku. Na úvod se ještě stručně
ohlédneme za rokem minulým.
Předvánoční týden si studenti tříd
2. HŠA a 3. HŠA naší školy zpestřili
výletem do hlavního města Prahy,
který byl spojen s exkurzí v hotelu
Kings Court a s prohlídkou nejznámějších historických památek. Díky adventní výzdobě a atmosféře připomínaly pražské uličky a náměstí pohádkový svět. V hotelu jsme byli za doprovodu a výkladu průvodkyně seznámeni se všemi kategoriemi ubytování,
které jsou návštěvníkům k dispozici,
prohlédli jsme si restauraci, wellness
oddělení a kongresové prostory.
Dozvěděli jsme se mnoho informací o
historii hotelu, jeho fungování, cenových relacích, službách pro klienty a o
různých úskalích práce v tomto oboru
podnikání.
Rádi bychom na
tomto místě také
upozornili na velkou
novinku. Od září

bude na naší škole otevřen nový čtyřletý vzdělávací program s názvem
Úředník pro EU. Studenti se zde budou
nejen zdokonalovat v jazycích a cizojazyčné korespondenci, ale hlavně získají znalosti z oblasti EU – právo, financování, tvorba grantů. Bližší informace
mohou zájemci získat na webových
stránkách školy, nebo na prezentačním dnu, který se bude konat ve středu
13. února od 15:00 v prostorách školy.
Ing. Š. Přibylová a Mgr. T. Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání
SČMSD, Hronov, s.r.o. - www.hshronov.cz

Studentské
prezidentské volby
11. prosince se na naší Střední
průmyslové škole v Hronově konaly
historicky první Studentské volby,
které uspořádala v České republice
společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Cílem těchto voleb bylo prakticky
přiblížit studentům středních škol
základní demokratické principy a
platný
volební
systém
ČR.
V neposlední řadě také snaha o zvýšení aktivní účasti mladých lidí na ob-

Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,
okres Náchod
Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
info@malaskola.cz

www.malaskola.cz

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2013/2014
se uskuteční v naší škole v pátek 25.ledna 2013
od 15 - 17 hod.
K zápisu se dostaví rodiče s rodným listem dítěte nar. od 1.9.2006
do 31.8.2007 a starší děti po odkladu šk. docházky.
Naše škola nabízí v nově vybudovaných prostorách
kvalitní zázemí pro výuku dětí 1.st. Pro počáteční výuku je nabízeno
dětem využití pomůcek Montessori, rodinné prostředí, slovní
hodncoení a řada aktivit mimoškolní oblasti.
Škola otevře své dveře všem novým zájemcům
ve čtvrtek 24. ledna 2013 od 9 - 15 hod,
od 18 hod proběhne filmová prezentace a seznámení rodičů
s metodu Montessori včetně ukázky z praktického života.
Za všechny ze Suchého Dolu
Lenka Soumarová
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čanské společnosti, vést je ke spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém žijí,
seznámit
širokou
veřejnost
s volebními preferencemi mladých
voličů. Účast studentů v těchto volbách
byla zcela dobrovolná a musím říci, že
mě velký zájem ze strany našich žáků
mile překvapil. Děkuji Vám všem, kteří
jste se rozhodli Studentské prezidentské volby podpořit. Za realizační tým
Ing. Bc. Hana Lelková,
učitelka SPŠ Hronov
Tabulka výsledků voleb
Kandidát
Dienstbier Jiří
Fischer Jan
Fischerová Táňa
Franz Vladimír
Roithová Zuzana
Schwarzenberg Karel
Sobotka Přemysl
Zeman Miloš

Prosincový den
s roboty z MERKURU
V sobotu 15. prosince 2012 se společenský sál v Pellyho domech naplnil
fandy věhlasné stavebnice Merkur. I
ten, koho už hned tak něco při této
zálibě nepřekvapí, s obdivem sledoval,

použitelnost modelů v praktickém
životě. Zde zvítězila funkční výrobní
linka, která umí zpracovávat dodané
dřevěné kostičky a tím, že je opatří
patřičnými značkami, vám z nich před
očima vyrobí sadu stolní hry – domina,
a pak je pečlivě uloží do připravené
krabičky. V soutěži se ocitly i pásové
jeřáby, které uchopí třeba list papíru a

Počet hlasů
2
23
3
40
3
7
1
7

Cvičná evakuace na
Střední průmyslové
škole v Hronově
Naše střední škola ve spolupráci
s HZS Královéhradeckého kraje –
územním odborem Náchod, zorganizovala cvičnou evakuaci žáků a zaměstnanců školy. Jednalo se o námětové cvičení (požár výškové budovy),
na kterém se podílelo HZS a SDH Velké
Poříčí, SDH Hronov a policie ČR. Po
zadýmování budovy a vyhlášení poplachu byla provedena evakuace žáků
a pedagogického sboru za využití automobilového žebříku. Celou záchrannou akci řídil velitel stanice Náchod Velké Poříčí nad Metují, pan Ing. Miroslav Josefi. Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným jednotkám
za jejich profesionální přístup.
Ing. Bc. Lelková Hana,
učitelka SPŠ Hronov

co všechno tu bylo k vidění. Hlavními
aktéry tohoto dne byly výtvory
z Merkuru. Především ty, které byly
připraveny zápolit v šikovnosti s naprogramovanými
mikroprocesory,
zájem ale sklidily i modely klasické
konstrukce, ty nepohyblivé. Opět vše
předvedené svědčilo o nekonečnosti
možností, které Merkur po desítky let
všem šikulům dává. Účast soutěžících
týmů byla pestrá, mnozí k nám zavítali
ze vzdálených koutů ČR – např. Plzeňáci či Zlíňané, největší úspěchy si
však připsali mladí technici z Hronova,
Nového Města nad
Metují a
z Trutnova.
V kategorii Stopař tedy pohyblivá
vozítka, vybavená čidly, projela na čas
spletitou trať, vyznačenou černou
čarou na soutěžní bílé ploše (takovýchto robotů bylo 25). Desítka modelů kategorie Sumo se zase (dík svým
programům a pravidly určeným parametrům)
vytlačovala
navzájem
z kruhového ringu. Vše podléhalo
striktně daným předpisům a na regulérnost dohlíželi rozhodčí. V kategorii
volné soutěže komise volila mezi libovolně konstruovanými zařízeními,
sestavenými převážně (nebo zcela)
z Merkuru. Tady se hodnotil nápad a
vtip řešení, estetický dojem a také

podají vám jej, přesné modely tanků
nebo třídicích linek.
Radost na pohled vyvolalo vystavené veliké maxi-rypadlo, takové, jaké
pamětníci znají z populárních krabic
s Merkurem z dob normalizace. Předveden byl chodící pavouk, výtahová
šachta, tovární jeřáb, vše ze známých komponentů Merkuru. Zájmu se
těšila CNC frézka – regulérní číslicově
řízený stroj, jen ve stolním, merkurovém provedení - novinka z produkce
firmy Merkur Toys, která je
s úspěchem prodávána jako učební
pomůcka do technicky zaměřených
škol. Tomu, kdo si „vyhraje“, prostě oči
přecházely.

Soutěžní den slavnostně zahájila
starostka města paní Mgr. Ida Jenková
spolu s majitelem a ředitelem firmy
Merkur, ing. Jaromírem Křížem. Průběh soutěže a celý běh dne moderoval
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lehkým, neformálním a zábavným
stylem herec pan Čestmír Řanda mladší. Bistro pana Exnera všem skýtalo
příjemné občerstvení, a jestli někomu
něco chybělo, pak jenom více času
všechno obsáhnout. Zájem polických
byl na to, že šlo o první podobný počin,
poměrně dobrý, i když víme, že do
Pellyho domů se nás příště klidně
vejde mnohem víc. A nějaké příště
určitě bude, MERKUR ROBODAY 2012
stál totiž za to.
Zdeněk Pátek

Polický Merkur obdržel
ocenění Inovace roku
2012
Potěšitelnou aktualitou pro všechny, které si získala stavebnice Merkur,
polické patrioty, zaměstnance a příznivce firmy Merkur Toys s.r.o., je čerstvá zpráva o udělení prestižního ocenění v soutěži, kterou pravidelně od
roku 1996 vyhlašuje Asociace inovačního podnikání České republiky.
V rámci soutěže o Cenu Inovace
roku jsou hodnoceny nejkvalitnější
inovační produkty přihlašovatelů se
sídlem v České republice. Soutěže se
může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR a do soutěže se přihlašuje
nový nebo významně zdokonalený
produkt, zavedený na trh v posledních
3 letech. Přihlášený výrobek nebo
zdokonalený postup ve výrobě či ve
službách musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek je uveden na trh,
technologický postup je zaveden v
praxi).
Vyhodnocení provádí jedenáctičlenná komise složená z odborníků z
Akademie věd České republiky, z Českého vysokého učení technického
v Praze, Ministerstva průmyslu a obchodu i z jiných institucí.
Firma MERKUR TOYS s.r.o., Police
nad Metují získala v této soutěži pro
rok 2012 vynikající druhé místo (a
Čestné uznání) v konkurenci desítek
věhlasných podniků ze všech oblastí
výrobní sféry a služeb. Jejím oceněným
počinem je nový stavebnicový systém
Merkur Education, určený jako názorná učební pomůcka pro výuku
zvláště
technicky
orientovaných
předmětů a exaktní vědy. V duchu
výroku: “o čem slyším, to zapomenu,
co vidím si zapamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím“ – si žáci na všech
stupních škol mohou samostatně
s pomocí moderně koncipované stavebnice Merkur sami zkoušet a tím si
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osvojovat základní technické, fyzikální
či matematické zákonitosti. Přimět
školní děti, aby nad technickými principy samy chtěly přemýšlet, není jistě
jednoduché – hrou s Merkurem toho
lze docílit samovolně. Je zde dobrý
předpoklad, že se takováto záživnější
metoda výuky bude promítat do celkové vyhlídky současného technického
vzdělání. Je patrné, že technicky nadaných zájemců o strojírenské obory
mezi mladými lidmi v naší vlasti překotně ubývá a již současný stav kvalitních techniků na trhu práce je alarmující. Se svým produktem na tomto poli
se Merkur dostává bez nadsázky mezi
celosvětovou špičku a zahraniční zájem o tento výrobní artikl se rychle
probouzí.
Slavnostní ceremoniál vyhlášení
výsledků soutěže o Cenu Inovace roku
2012 proběhl dne 7. prosince 2012 v
prostorách Senátu Parlamentu České
republiky a ocenění převzal majitel a
ředitel f. Merkur Toys, ing. Jaromír
Kříž. Na otázku, co je na tomto vyznamenání nejcennější, odpovídá: „Naše
firma tak vynikla mezi desítkami a
možná stovkami významných podniků
v Čechách,
vždyť
např.
z Královéhradeckého kraje se v této
soutěži neumístila žádná jiná firma. A
jsme-li za edukativní stavebnice oceňováni, je tím zřejmé, že naše směřování je správné a má smysl.“ Snad se
tedy Merkuru otevírá dobrá nová perspektiva.
Zdeněk Pátek

O hvězdě náchodského
PIVOBRANÍ rozhodne
hlasování
V Náchodě
se v létě uskuteční
druhý
ročník Pivobraní. Stane se
tak třetí prázdninovou sobotu 20.
července. Premiéra pivních slavností
na Masarykově náměstí měla loni velký úspěch. Na akci se prezentovaly tři
pivovary, dorazily téměř tři tisícovky
lidí a po celý den probíhal kulturní
program. Hlavní hvězdou byl Láďa
Křížek se skupinou Kreyson. Letos se
organizátoři rozhodli, že si hudební
hvězdu Pivobraní vyberou pomocí
hlasování sami návštěvníci. Na výběr
budou mít ze tří interpretů a hlasování
bude probíhat na webech časopisu
Náchodský Swing, města Náchoda a
Pivobraní. Hvězdné klání začne

v pátek 1. března 2013. Zpěvák, zpěvačka či kapela s nejvyšším počtem
hlasů pak v sobotu 20. července zazpívá v centru Náchoda na Pivobraní
2013.
Hana Stoklasová

Tříkrálová sbírka 2013
V prvních lednových dnech přicházejí
k našim dveřím Tři
králové. Že se jedná o
Kašpara, Melichara a Baltazara, které
na jejich pouť vysílá Česká charita
poznáme podle přítomnosti dospělého
doprovodu s dokladem totožnosti a
pokladničkou, která nese červenobílé
logo Charity. Malí králíčci a královny z
České charity Vás obdarují cukříkem,
kalendářem nebo letáčkem s motivy
Tříkrálové sbírky. Pozor na koledníky, kteří v podobě Tří králů vybírají
do vlastní kapsy!
Během letošní sbírky se v polických
ulicích pohybovalo 15 skupinek koledníků. Tradičně byla pokladnička
umístěna v knihkupectví u Kohlů, (teď
již přestěhovaných k Penny). V přilehlých oblastech (Pěkov, Machov, Bezděkov, Suchý Důl, Žďár nad Metují, Bukovice, Hlavňov) zpívalo dalších 20
skupinek Tří králů.
Po rozpečetění pokladniček na
úřadech bylo sečteno:

Police nad Metují
Suchý Důl a Slavný
Machov a Bělý
Bezděkov nad Metují
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovice
Hlavňov
Celkem

56 764,00 Kč
9 746,00 Kč
22 350,00 Kč
12 662,00 Kč
7 276,00 Kč
10 435,00 Kč
9 098,00 Kč
3 898,00 Kč
132 229,00 Kč

V částce za Polici je započítáno
4 284 Kč z Radešova.
Velké poděkování patří Vám, štědrým dárcům, kterým není pomoc potřebným lhostejná. Dík patří i malým
koledníkům a jejich doprovodu, kteří
nezištně vycházejí do ulic ve snaze
pomoci.
Mnohokráte
děkujeme
všem!!!
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu aktivit pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu
práce s mládeží, pomoc potřebným a
rodinám v nouzi, na národní a zahraniční humanitární pomoc a na projekty
farních Charit v oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku

Milé maminky na mateřské dovolené, milé hlídací babičky, vzácní aktivní dědové a ojedinělí nebojácní
tatínci!
Dovolujeme si vás pozvat do polického mateřského centra MaMiNa
(Maminky, miminka a nápady) sídlícího v budově 1.st. ZŠ.
Několikaleté spolehlivé vedení

MC i lektorky dopoledních programů
pracují zdarma a bez nároků na odměnu a ze svého volného času ukrajují
s pochopením pro užitečnou věc.
Dopoledne nabízíme programy
maminkám a jejich dětem každý
všední den od 9 do 11h (po a pá
9.30 – 11.30), tak jako tomu bylo
v minulých letech.
Pondělní, úterní a čtvrteční dopoledne jsou určena dětem od cca 1
roku v doprovodu maminek či prarodiče. Lektorky připravují přibližně
půlhodinový řízený program dětí ve
spolupráci s rodiči (tanečky, písničky,
cvičení, tvoření aj.), po něm je
k dispozici volná herna. Pokud se děti
nechtějí věnovat společné činnosti, je

sobě i svým dětem nové společníky.
Mateřské centrum a jeho programy
budou takové, jaké si ho vy maminky
uděláte!
Podrobnosti o jednotlivých programech i kroužcích, ceník a veškeré
aktuality
najdete
na
www.mcmamina.cz a na nástěnce
v tunýlku z náměstí směrem ke hřbitovu.
mail: mcmamina@centrum.cz,
tel. 773 903 029
Těšíme se na shledanou!
MC MaMiNa

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Prahou plnou
strašidel 2013

Katky
Hlávkové
se
nachýlilo
s koncem její mateřské dovolené, a tak
bylo jasné, že se centra musí ujmout
čerstvé síly, nebo bude zavřeno. Nový
nástupce se neobjevoval, proto nám
svědomí nedalo a i přes mnohé vlastní
aktivity jsme se centra ujaly. Jsme
totiž přesvědčené, že fungování prostoru, který umožňuje smysluplné
trávení času a rozvíjení maminek i
jejich dětí, je po všech stránkách užitečné a v podmínkách malého města
ne úplně běžné, což je mj. i zásluha
vydatné podpory ze strany města.
Chtěly jsme udržet kontinuitu centra
bez vynuceného přerušení provozu.
Naše zapojení je tedy aktivně vyjádřeným uznáním všem minulým vedením
centra, mnoha jeho lektorkám a maminkám, které se za uplynulá léta o MC
jakkoliv zasloužily.
Od prvního ledna 2013 vede občanské sdružení Eliška Žáková za pomoci Heleny Pohlové a Marie Hornychové.
Mějte prosím pochopení pro případné chybičky, práce se ujímáme
relativně narychlo a nečekaně a nejsme placení profesionálové. Vedení

na maminkách věnovat se jim tak, aby
v této části dopoledne nerušily ostatní.
Středeční dopoledne jsou vyhrazena maminkám s nechodícími miminky do jednoho roku věku. Kromě
vzájemného seznámení je účelem programu podělení se o názory na výchovu dětí a učení se různým dovednostem v péči o miminka.
Páteční dopoledne probíhá Malý
zvídálek, program pro rozvíjení návyků a samostatnosti předškolkových
dětí cca od 2,5 let – v malé skupince,
bez účasti rodičů. Na tento program,
který vede kvalifikovaná učitelka mateřské školy na MD, je nutné se předem přihlásit na mailu nebo telefonu
centra.
Odpolední kroužky pokračují
bez větších změn, více na internetových stránkách MC.
Srdečně zveme vás, které jste byly
zvyklé se svými dětmi centrum využívat, i vás, které se k nám podíváte
třeba poprvé. Nestyďte se a nemějte
zbytečné předsudky. Přijďte si pohrát,
něco se naučit. Určitě vás překvapí
bohatý výběr neobvyklých hraček a
didaktických pomůcek, třeba najdete

Letos jsme opět s oddílem skautek
vyrazily na orientační závod do Prahy.
Aby to nebylo jen o závodu, navštívily
jsme výstavu v Národním muzeu
z cyklu “Monarchie“. Nejvíc nás zaujala
část s názvem Dětský svět za císaře
pána. Sobotní odpoledne jsme věnovaly samotnému závodu. Jedná se o orientační závod, i když ne v pravém
slova smyslu. Závod trojic, i když i tato
podmínka není bez výjimek. V každém
případě se jedná o závod po staré Praze, v uličkách Starého Města a Malé
Strany, kde závodníci hledají pražská
strašidla. Cílem je najít jich co nejvíc a
hlavně rychle. To je ta základní podmínka úspěchu. Každá soutěžní hlídka
dostane na začátku informace o místech, kde se nacházejí strašidla. Jenže
ne jen tak ledajaké informace, ale zašifrované! Když se závodníkům podaří
šifry vyluštit, dozví se přesné názvy
ulic. Pak je potřeba vzít do ruky mapu
a snažit se tahle místa navštívit. Často
výsledek není ani tak o umění luštit
šifry, jako o orientaci v mapě a prostoru. Teprve po nalezení strašidla je z
půlky vyhráno – hlídka mu odevzdá
heslo, je-li správné, strašidlo za něj
vydá důkazní lísteček. Tyto lístečky
pak v cíli rozhodují - více lístečků =
více bodů = lepší umístění. Tento závod není jen pro skauty, ale je v něm
připravena i kategorie pro veřejnost.
V závodu jsme měly tři hlídky skautek
a jednu hlídku, kterou vytvořily členky
roverského kmene. Holky se nejen
neztratily (což už samo o sobě je krásný výsledek), ale navíc se jim i dařilo.
Z celkového
počtu
83
hlídek
v kategorie B (11-15 let) se jedna
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z našich hlídek umístila na pěkném
čtvrtém místě, a klubovnu nám zase po
roce zdobí diplom, který nám tuto
neobyčejnou výpravu bude připomínat
celý rok. V neděli jsme ještě vyrazily
prozkoumat park na Letné a po poledni jsme odjely domů.
Foto z celé výpravy můžete nalézt
na: http://skautky.skautipolice.cz/ a
informace o závodu na:
http://www.strasidla.net/

Akce pro veřejnost
Turnaj v deskových hrách
Zveme všechny příznivce deskových her v sobotu 23. února od 9:00 do
občerstvení v Pellyho domech, kde
bude probíhat již čtvrtý ročníku turnaje v deskových hrách. Turnaj bude
rozdělen na tři věkové kategorie a
soutěžit se bude o hodnotné ceny.
Soutěží se vždy v jedné hře pro každou
věkovou kategorii, ale v průběhu turnaje je možné si zahrát i jinou z her,
které pro vás budou připravené nejen
z naší klubovní zásoby. V rámci akce je
zajištěn oběd a čaj, předpokládaný
konec - v 16:00.
Startovné: členové střediska 30 Kč,
ostatní 50 Kč
Prosím o předběžné přihlášení do
neděle 17.února
na mail handa.m@centrum.cz

Skaláci ve století skautingu
Zveme všechny bývalé i současné
členy skautského střediska Skaláci i
bývalého turistického oddílu na společné setkání do skautské klubovny
(ul. Na Babí) v neděli 24.února. Klubovna bude otevřena od 14:00. Přijďte
zavzpomínat na svá „skautská“ léta,
prohlédnout si fotografie starší i současné, zalistovat kronikami a vzpomenout na doby, kdy byl spacák, ešus a
dobré boty to hlavní co jsme potřebovali.
Podrobnější program setkání na
našich webových stránkách: skautipolice.cz
Hana Mazancová

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
Čekání na kometu
V říjnu 2011 jsem v PM
informoval o nově objevené
kometě. Optimistické předpovědi naznačovaly, že by
nová kometa pojmenovaná
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PanSTARRS (C/2011 L4) měla v únoru
a březnu 2013 dosáhnou mimořádné
jasnosti.
Kometa se nyní nachází v souhvězdí Štíra. Pozorovatelům v našich
zeměpisných šířkách se zatím ukrývá
pod obzorem.
Podle pozorovatelů, kteří kometu
sledují na jižní polokouli se PanSTARRS nechová podle původních
předpokladů. Na jarní obloze tedy
mimořádně jasnou „vlasatici“ pravděpodobně neuvidíme.
Nízko nad západním obzorem po
západu Slunce se nám PanSTARRS
ukáže až ve druhé polovině března.
Bude to nenápadný objekt 2. magnitudy. To by nám ale mělo stačit, abychom ji spatřili pouhým okem bez
dalekohledu! Doufejme, že nám bude
přát i počasí…
Jasné komety pozorované členy AK
Police v době „nedávno“ minulé:
HOLMES
listopad 2007
McNAUGHT
leden 2007 na denní
obloze
HALE-BOPP
březen, duben 1997
HYAKUTAKE
duben 1996

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Ryb
v pondělí dne 18. února ve
13 hodin 1 minutu, den se
prodlouží o 1 hodinu a 34
minut,
MĚSÍC
3. v poslední čtvrti, 10.
v novu, 17. v první čtvrti,
25. v úplňku,
MERKUR v polovině února nastanou
dobré pozorovací podmínky. Planetu uvidíme večer
nízko nad západním obzorem,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER v první
polovině
noci
v souhvězdí Býka, dobré
podmínky pro pozorování.
V polovině února je Jupiter
přesně nad jihem v 18 hodin 30 minut, 18. února
bude Jupiter v konjunkci
s Měsícem
(Měsíc 1,5° jižně),
SATURN v únoru vychází kolem
půlnoci a nachází se na
hranici souhvězdí Panny a
Vah,
URAN
pozorovatelný večer nad
západním
obzorem
v souhvězdí Velryby,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny
Zdravíme
příznivce
filatelie
v novém roce. Opět vás budeme informovat o nově vycházejících známkách tak, jak je uveřejňuje Česká pošta
na
svých
webových
stránkách
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie. Případné příznivce rádi uvítáme mezi
námi. Sejdeme se 18. února, 15. dubna,
17. června, 21. října a 16. prosince
2013 ve 14 hodin v malé zasedačce
městského úřadu.
Poslední známka loňského roku:
Lidová architektura

Námět známky: Na známce je vyobrazena nejvýznamnější lidová stavba v obci Bušanovice a to usedlost č. p.
27, která je umístěna v západní části
návsi. Je to dílo známého lidového
stavitele Jakuba Bursy.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v
barvě černé oceli kombinovaný hlubotiskem v barvách hnědé a béžové
První známka letošního roku:
Tradice české známkové tvorby:
Ivan Strnad

Námět známky: Na známce je portrét Ivana Strnada, vlevo je použito
části motivu, zrcadlově obráceného, z
celiny z roku 1975 k 50. výročí zahájení automatického telefonního provozu
v ČSSR, v pravé části známky je ženský
akt ze známky 30 haléřů Intersputnik
z roku 1974.
Český grafik a pedagog Ivan Strnad
se narodil 3. 4. 1926 v Praze a zemřel v
lednu 2005. Byl tvůrcem mnoha československých i českých poštovních
známek a pamětních mincí.

Způsob tisku: rotační ocelotisk v
barvě černé oceli kombinovaný hlubotiskem v barvách žluté, růžové, světle
modré a tmavě modré
Bohužel život nepřináší jen veselé
věci. V minulém roce v měsíci prosinci
opustil naše řady filatelista Josef Vejrych. Po krátké těžké nemoci zemřel
ve věku 78 let. Byl dlouholetým předsedou a hospodářem Klubu filatelistů
05-084 v Polici nad Metují.
S naším kolegou filatelistou jsme se
naposledy rozloučili 22. prosince 2012
v kostele sv. Prokopa v Bezděkově a
poté byl uložen k věčnému odpočinku
do rodinného hrobu na místním hřbitově.
Čest jeho památce!
Za filatelisty S. Plachta a M. Thér

Seniorské aktuality
„Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes
v dálce tiše zaniká“… Mnozí si vzpomenou na školní léta, kdy jsme se učili recitovat nejednu z nezapomenutel- ných.
Snad právě tahle se zapsala nejvíce.
Vždyť Vánoce ke vzpomínce tak trochu i
svádí. Budou bílé? Alespoň dnes 12. 12.
2012 naše kroky do Pellyho domu sněhovou stopu zanechávaly. Poslední setkání S-K-O bylo laděno svátečně. O
dobré pohoštění se staral p. Exner se
spolupracovníky a nezklamal. Pan Fr.
Pivoňka zastoupil naši předsedkyni,
které tímto přejeme zdárné uzdravení,
hřejivá slova úvodem a nabídky
s prodejem losů do tomboly. Dárků vrchovatě. Senioři nezlobí. Pozdravit přišla
i paní starostka I. Jenková z MěÚ a předala Vánoční blahopřání a rovněž k roku

2013! Informativně seznámila se změnami v tom novém a také osobně seniorům řekla několik milých slov. Vánoce
jsou svátky dětí. A ty z MŠ v Polici nad
Metují přivedly učitelky J. Obršálová a
Važanová. Bylo to zase na jedničku, Kopretinky si říkají, ale jejich ladění bylo
tentokrát výhradně zimní. Koledy, říkanky, scénky a pohádky. Klasická „O
perníkové chaloupce“. Vše se líbilo a
sladká odměna je neminula. Losy šly na
dračku. NA TAHU byli všichni a vyhráli
také všichni. Největší štístko potkalo
naše „sestry“ – Boženku a Jarušku S. To
bude přínos do domácnosti. Vždyť by se
dárky nevešly na TRAKAŘ. Jó tomu říkám KLIKA!
Chrámový sbor skvěle svým výběrem
rozsvítil celý sál. Koledy a klasika a tak
poděkování nejen členům tělesa, ale i píli
pana Jar. Kasala, který je vede. Leckomu
se vloudila slzička dojetí. Vždyť se loučíme. Opouští nás rok starý a nedočkavě
očekáváme zrození nového, čistého,
neposkvrněného. Jaký bude? Zatím tajemno. Co od něho očekávat, kdo ví?
Nikdy a nikdo nevíme, ale můžeme se o
zdárný průběh částečně svým chováním,
pokorou a pomocí přičinit. Nejsme tu
věčně, máme odměřený díl, važme si
každého dne, který můžeme prožít. Ať je
radostný. A starosti ty nechme na KONĚ,
ten má větší hlavu…
Sejdeme se až 16. 1. 2013 a budeme o
něco moudřejší.
Těším se na všechny.
Kde nás najdete?
Aktuality SKO:
http://www.meu-police.cz/
> Sport a volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Setkání 16. 1. 2013
Venku mrzlo, všude sníh a kluzko,
zkrátka zima jaká má být, ale v Pellyho
domech se členové "Senior klubu
Ostaš" hřáli nejen v dobře vytopeném
sále, ale i v paprscích slunečního jasu
neapolského zálivu a v nesčetných
termálních lázních na ostrově Ischia.
Protiklad, že ani větší nemůže být!
Zasloužila se o to skupina seniorů,
mezi nimi i někteří občané Police nad
Metují a členové našeho klubu, kteří se
na podzim loňského roku zúčastnili
týdenního rekreačního zájezdu, pořádaného organizací červeného kříže,
právě na tento ostrov. A že se jim tento
výlet zamlouval, a že až nad očekávání
splnil všechny jejich představy, rozhodli se podělit o své zážitky a poznatky s ostatními seniory našeho města.
Určitě se jich najde dost, kteří je v
letošním roce napodobí a vydají se na
Ischiu prohřát si v termálních lázních
své bolavé údy.

Ale ještě před tím, než byl promítnut film, bylo nutno vyřídit několik
organizačních a informačních záležitostí. Předsedkyně klubu paní Helena
Pivoňková všechny srdečně přivítala a
popřála všem zúčastněným hodně
zdraví, štěstí a životní pohody do nového roku. Omluvila se tak za svou
neúčast na předvánočním společném
posezení, kam se nemohla dostavit pro
náhlé onemocnění. Paní Jana Němečková poté převzala mikrofon a podala
podrobnou a naprosto přesnou zprávu
o finanční situaci. Zdá se, že se s penězi
klubu hospodařilo rozumně, a že nám
do konce i nějaká ta korunka ještě v
kasičce zbyla. Pochvalný potlesk byl za
práci paní Němečkové zaslouženou
odměnou. Další členka výboru paní
Ivana Richterová, která je tzv. kulturní
referentkou, pak shromáždění seznámila s kulturním děním ve městě a
uvedla na scénu pana učitele ZUŠ Pavla Čapka a slečnu Markétu Valchařovou, která na stejné škole studuje zpěv.
Tři písně v jejím podání, za klavírního
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doprovodu, o který se postaral pan
učitel Čapek, byly krásným zpestřením
našeho lednového setkání.

Příští setkání "Senior klubu Ostaš"
bude 20. února ve 14.00 hodin. Určitě
se máme zase na co těšit.
František Pivoňka

Mikulášská
V sobotu 15. prosince 2012 odpoledne jsme se sešli na Bezděkově u
Vojtěchů na mikulášské zábavě, kterou
pořádal Fond pro pozůstalé v Polici
nad Metují a okolí. Tato akce má již
svoji letitou tradici a je velmi oblíbená.
Sešlo se nás 71 členů a 22 hostů.
V 15.00 hodin náš pan předseda
Karel Macoun celé to slavnostní posezení zahájil, popřál všem hezké Vánoce
a hodně zdraví do nového roku. Program byl naplánován bohatý a tak
popřál i hezkou zábavu.
K navození té správné nálady nám
přišly zahrát a zazpívat děti ze ZUŠ
v Polici n. Metují pod vedením pana
ředitele p. L. Bořka. Celý jejich program sklidil veliké ovace a dlouhý
potlesk. Moc a moc děkujeme.
K tanci a k poslechu hrál a zpíval
náš člen pan Franta Čížek a zpívala
paní Zdena Krtičková. Jsme rádi, že si
na nás najdou čas. Máme je moc rádi.
Víme, že bude zábava na úrovni a se
zárukou.
Asi v 18.00 hodin přišel mezi nás
pan Mikuláš s andělem a dvěma čerty.
Je to už sehraná parta. A tak se nám
postarali i o losování tomboly. Tombolu máme z darů, které přinesou naši
členové. Byla bohatá a ceny hodnotné.
Moc a moc děkujeme. Losů nebylo
mnoho a tak skoro každý něco vyhrál.
Bylo i plno smíchu a veselí. O občerPolický měsíčník – únor 2013 – strana 26

stvení se zase postarali manželé Rakovi a jednohubky neměly chybu, byly
opravdu výborné. Patří jim pochvala. A
večeře jako obvykle zajistili Vojtěchovi
ke spokojnosti všech. Na všechny se
dostalo.
Pokladnu a prezenční listinu měly
na starosti Věra Máslová a Eva Jobová.
A zvládly to na výbornou. Autobus
zase jako již tradičně zajišťovali manželé Meisnerovi. A neměli to lehké. A
ještě mnoho jiných úkolů bylo třeba
zajistit – jako třeba prodej losů apod. –
a proto všem patří poděkování za jejich obětavou a nezištnou pomoc při
přípravě a organizaci celé náročné
akce
Sešli jsme se, abychom společně a
pokud možno v pohodě a dobré náladě
oslavili Mikuláše, Vánoce a tak trochu
už i Nový rok. Mám radost, že se nás
tolik sešlo, že jsme si v tom předvánočním shonu našli volnou chvilku na
posezení s přáteli při hudbě, při tanci,
dobrém jídle a dobré náladě. Mikulášská se opět vydařila, i když to asi bylo
u Vojtěchů naposledy. A také nám to,
tak trochu ovlivnil koncert pana Václava Hybše v Polici n. M. Ale stejně se
všichni moc těšíme, že se po novém
roce opět sejdeme třebas by to bylo
v jiné hospůdce.
Zapsala Marie Chaloupková

Okénko
do Rodného kraje
V uspěchané předvánoční době
spatřilo světlo světa 45. číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem, při
jehož čtení naopak nachází člověk klid
a pohodu. Jako obvykle přináší celou
řadu zajímavých článků s pestrou tématikou o kraji Aloise Jiráska, Boženy
Němcové a bratří Čapků. Úvod je věnován zamyšlení prof. Roberta Kvačka
nad 95. výročím vzniku Československa a 20. výročím vzniku moderní
české státnosti. Slavné spisovatelce
našeho kraje, Boženě Němcové, od
jejíhož úmrtí uplynulo 150 let, jsou
pak věnovány další tři články – Odkaz
Boženy Němcové k dnešku Mgr. Věry
Vlčkové, Božena Němcová v mém životě Františka Drahoňovského a Les a
lesníci v díle Boženy Němcové PhDr.
Jiřího Uhlíře. Skautům je určeno pokračování z deníku zakladatele skautské organizace u nás A. Svojsíka o jeho
putování naším krajem v roce 1892 od
Petra Hnyka a týž autor nám připomíná v článku Orel z Krymu zahynul na
hřebenu Teplických skal tragickou

leteckou havárii ruského pilota P. V.
Argejeva, která se odehrála před 90
lety. Sportovce možná zaujme vyprávění Mgr. Ondřeje Vašaty o českém
fotbale v Trutnově v letech 1919 –
1938, milovníci hudby se mohou
dozvědět něco o hudebních tradicích
varhaníků v kostele Navštívení Panny
Marie na Boušíně v článku Marty Kolískové nebo o významných violoncellistech našeho kraje, H. Wihanovi a B.
Heranovi v článku MgA. Heleny Matyášové. Pozornosti čtenáře by neměla
ujít pozvánka PhDr. Jiřího Uhlíře do
dvou unikátních muzeí v Jaroměři –
Vojenského muzea a Muzea Waldemara Matušky. Historie na nás dýchne
v příspěvcích Václava Jiráska K výročí
210 let od založení markoušovické
sklárny, Alexandra Skalického st. Rozvoj výstavby města Náchod na fotografiích a vedutách malířů po roce 1890
nebo Antonína Samka Pohled na Náchod dávné minulosti. K vánoční náladě jistě přispěla i pravidelná příloha
Děti rodnému kraji, kde se svými roztomilými slohovými a výtvarnými
dílky pochlubily děti z Trutnova, Starkoče, Červeného Kostelce a studenti
gymnázia v Úpici. Nechybí ani podrobný přehled regionální literatury, jak jej
zpracoval Mgr. Aleš Fetters. Tohle
všechno a mnoho dalších zajímavých
článků tedy přináší poslední číslo
Rodného kraje.
Václav Eichler

Zprávy z domova
důchodců
Milí poličtí spoluobčané, přejeme
Vám na prahu nového roku pevné
zdraví, hodně spokojenosti a pohody,
osobních i pracovních úspěchů a aby
rok 2013 byl alespoň o málo lepší, než
rok minulý.
A jak proběhly vánoční a silvestrovské oslavy v našem domově? Přelom
starého a nového roku bývá u nás již
tradičně ve znamení konání různých
zajímavých akcí a příjemného vánočního shonu. V adventním čase jsme se
potěšili a vánočně naladili na výstavách u našich známých v okolních
domovech v Teplicích nad Metují,
v hronovské Justýnce a v České Skalici.
Velice nás těší vzájemná setkávání, a
proto k nim vždy rádi jezdíme. Děku-

jeme za pozvání. Velkému zájmu se
těšila i naše vánoční výstava, děkujeme všem za návštěvu a jsme rádi, že se
náš domov těší takové přízni Vás obyvatel nejen z Police, ale i z okolí.
Nezapomenutelným bylo také divadelní vystoupení „Tři na lavičce“
sehrané ochotníky pod vedením paní
Ivany Richterové. Připadali jsme si
jako na opravdové divadelní scéně,
jejich výkony byly vynikající. Děkujeme.
Pohlazením pro duši a radost nám
také přinesl Adventní koncert pořádaný v našem krásném polickém kostele.
Poděkování patří nejen panu Davidu
Novotnému za veškerou snahu a starosti při organizování takovýchto akcí,
ale i účinkujícím, a všem zúčastněným
za jejich otevřená srdce a dar, kterým
přispěli na činnost našeho domova.
Děkujeme.
Mezi naše milé hosty patří i členové
Chrámového
sboru,
kteří
nás
v prosinci také opět navštívili a přinesli dárek v podobě vánočních písní a
koled. Samozřejmě, že na nás nezapomněli ani Mikuláš a anděl s čerty, kteří
nám nadělili svoje dárečky 6. 12. za
doprovodu veselých písniček pana
Trnovského a pana Mazače. Děkujeme
za nadílku a vystoupení.
Štědrý den jsme společně oslavili
20. 12. Prožili jsme všichni velice milé
a příjemné odpoledne, umocněné vystoupením paní učitelky Sorokinové a
pana učitele Čapka a jejich malého
žáčka ze základní umělecké školy.
Také taneční vystoupení svěřenek
paní učitelky Černé, symbolizující
pověst o založení polického kláštera,
bylo úžasné. Poděkování patří jim a
také skautům za betlémské světlo a
zpěv koled.
Nový rok jsme zahájili ve společnosti Tří králů a těch nejmenších –
svoje vánoční pásmo nám předvedly
děti ze Základní školy Bukovice a děti
ze suchodolské školy nám zase zahrály
a zazpívaly muzikálovou pohádku O
dvanácti měsíčkách. Dětem i jejich
učitelkám děkujeme.
V novém roce se budeme těšit na
další akce a na vše, co nám přinese.
Sotva skončily Vánoce, my už připravujeme výrobky na Velikonoce. Nemůžeme chvíli zahálet, stále se u nás něco
děje a to je dobře.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců
DD Věra Kašíková, ředitelka

1. leden
počátek nového
občanského roku
V dávné minulosti býval mezníkem
pro počítání času (s největší pravděpodobností také nejstarší počátek
prvních kalendářů) zimní slunovrat.
Dnes za tento mezník jednoznačně
považujeme půlnoc z 31. prosince na
1. ledna. Oslavy na uvítání nového
kalendářního roku se staly vlastně
pokračováním slavení Silvestra. Přelom roku často sehrává doslova magickou roli, třebaže jde vlastně svým
způsobem pouze o „úředně“ stanovené
datum.
Kalendářů jako časové míry lidé
užívali od starověku, ale ty ještě neodpovídaly astronomické skutečnosti.
Nejpřesnější byl kalendář starých
Egypťanů, jejichž rok měl 12 měsíců a
obsahoval 365 dnů. Pro Řeky trval rok
354 dny a Římané měli původně rok
ještě kratší. Římský kalendář má za
sebou dlouhý vývoj. Jeho kořeny sahají
někam do 8. století př. n. l., kdy vznikl
tzv. "Romulův kalendář". Ten obsahoval jen 10 měsíců o celkové délce 304
dní a začínal měsícem Martius čili
naším březnem. V tomto kalendáři
vznikal ovšem pochopitelně každý rok
veliký posun. Proto už o sto let později
král Numa Pompilius prodloužil rok na
355 dní přidáním dalších dvou měsíců
na konec kalendáře (dnešní leden a
únor). Každé dva roky se pak vkládal
do posledního měsíce Februaria (února) jeden přestupní den, aby se zabránilo posunu počítání vůči ročním obdobím.
V prvním století př. n. l.. pak prošel
kalendář reformou, kterou přinesl
římský císař Gaius Iulius Caesar.
V roce 46 př. n. l. zavedl nový kalendář,
tzv. juliánský, který už obsáhl 12 měsíců, 365 dnů a každý čtvrtý rok byl
přestupný s 366 dny. Vždy začínal 1.
lednem, což bylo velmi důležité, neboť
datum nového roku se do té doby lišilo. V řadě evropských zemí, včetně
českých, byl za přirozený mezník času
přijímaný zimní slunovrat, a rok pro
ně začínal 25. prosince. Ale například
ve Francii to bylo až 1. března,
v některých zemích dokonce 19. března, kdy prý došlo ke „stvoření světa“.
Časem byl juliánský kalendář přijatý v celé Evropě za oficiální. Jeho
drobné nepřesnosti se nezdály pod-

statné, ale po staletích se přece jen
projevily. Ukázalo se, že měření roku
na 365,25 namísto astronomicky
přesnějšího 365,2425 způsobilo v 16.
století
zpoždění
deseti
dnů.
Z rozhodnutí papeže Řehoře XIII. se
roku 1582 provedla potřebná úprava a
doplnilo se chybějících deset dnů,
konkrétně to bylo tak, že po čtvrtku 4.
října následoval pátek 15. října 1582.
Kromě toho se také snížil počet přestupných roků. Tento gregoriánský
(řehořský) kalendář se běžně užívá
dodnes.
Křesťané přijali juliánský (později
gregoriánský) kalendář, avšak prosadili nové datování letopočtu. Za rok 0
byl označený předpokládaný rok narození Ježíše Krista. Z křesťanského
určení letopočtu se vyvodily i způsoby
jeho uvádění: před narozením Krista =
př. Kr., rozumí se před naším letopočtem (př. n. l.), a po narození Krista = po
Kr., rozumí se našeho letopočtu (n. l.).
Ve starších dobách se také užívalo
označení: léta Páně = L. P. či latinsky
anno Domini = A. D.
Již řadu let je Nový rok dnem svátečním a od roku 1993 po rozdělení
Československa, i státním svátkem
České republiky. Do nového roku 2013
si dejme dobrá předsevzetí. Zahoďme
daleko za sebe strasti a neúspěchy a
s nadějí se dívejme do příštích dnů,
týdnů i měsíců.
František Janeček

Dobré ráno Česko!
Tak nás každé ráno zdraví Český
rozhlas dvojka a my k tomu přidáváme i pozdravení naší milé Polici . Dnes
je 19. 1. 2013 a dle data se blíží očekávané druhé kolo prezidentských voleb.
Raději bychom tu volbu nechaly na
parlamentu, jak to v našich krajích
bývalo, ale je rozhodnuto takto a uvidíme, jaké to bude mít důsledky, když
nejsme dle Ústavy ČR prezidentskou
republikou. A ten náš parlament je
takový zapšklý a snad by ani nedokázal někoho kloudného zvolit. Tak se do
toho pustíme s vervou všichni.
V druhém kole se utkají „zemani „ a
„knížata“ a ač se o nás říká, že jsme
národem plebejců, žije v našich hlavách duchovní aristokracie. Tak teď
jen do toho: slušně a bez podrazů.
Proto se přidáváme na stranu toho
slušného, noblesního a nám bližšího.
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Dnešní datum nám připomíná
smutnou událost. Sebeupálení studenta filosofie Jana Palacha v r. 1969 jako
protest proti okupaci naší země.
Patříme mezi ty, které na tuto událost
a její odkaz nezapomněly. Jedna ze
sester může napsat, že jezdila
z jednoho východočeského města denně do Prahy, aby se zúčastnila protestů
proti okupaci.
O této smutné události natočila
světoznámá polská režisérka Agnieszka Hollandová třídílný televizní film
Hořící keř. Název evokuje událost
z biblické knihy Exodus na hoře Oreb.
Zde se Mojžíšovi zjevil podle vyprávění v hořícím keři Bůh s pravým jménem „ Jsem, který jsem.“ Film je zpracován podle scénáře mladého scénáristy Štěpána Hulíka a začíná událostí sebeupálením Jana Palacha, které
mělo vyburcovat českou společnost
k odporu vůči okupantům. Nic takového se nestalo a v jedné písni se zpívá:
Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali
žít. Ale jak to bylo dál a jak normalizace ubíjela společnost, to už si všichni
pamatujeme.
Doufejme, že i my, uvidíme film o
Janu Palachovi v naší televizi. Jeho
mezinárodní premiéra má být ke konci
ledna v Rotterdamu. Ještě poznamenáváme, že dobovou hudbu k filmu navrhoval Jiří Černý, který o filmu říká: Nic
silnějšího a hlubšího o tzv. normalizaci
jsem zatím neviděl. A my máme radost, že autorem scénáře je osmadvacetiletý člověk, kterému není lhostejný
osud naší země.
A protože jsou lednové, pěkně
mrazivé dny a nás trochu klátí kašle a
rýmy, dejme si hrnek dobrého čaje i
s rumem či slivovicí (tentokráte bez
methylalkoholu) a těšme se na kulturu,
která nás v nejbližších dnech čeká a na
čtení knih, které jsme dostaly od Ježíška. Vánoce bez knih, to není to pravé!
Ještě se musíme na závěr zmínit o
Novoročním koncertu Police Symphony Orchestra. Byl krásný a naladil nás
pozitivně do nového roku 2013. A dále
se budeme těšit na hudební produkce
naší věhlasné ZUŠ se všemi soubory,
které má, a které dělají určitě radost
všem občanům města a širokého okolí.
Sestry B. a J. Seidelovy

Poděkování
23. 12., kdy se rozdávalo Betlémské
světýlko, můj manžel Karel Janda ztratil peněženku. Tímto bych chtěla poděkovat neznámému nálezci, který
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peněženku našel a vrátil do CKV Pellyho domy. Že se peněženka vrátí, jsme
už nečekali a je to pro nás velmi příjemné překvapení, zvlášť v dnešní
době. Za vrácení mockrát děkujeme.
Nálezce nám ušetřil spoustu běhání po
úřadech kvůli novým dokladům.
Rádi bychom mu poděkovali osobně, bohužel neznáme jméno. Děkujeme.
Jandovi

Žijí mezi námi…
Ladislav BADALEC

autor papírových modelů a jeden
z duchovních otců Muzea papírových
modelů v Polici.
Začneme otázkou, které bychom se
stejně nevyhnuli: vytvořil jste mnoho
modelů z papíru. Je mezi nimi nějaký, o kterém můžete říct, že se Vám
povedl tak, že jste na něj pyšný víc,
než na ostatní?
A víte, že ano? Nikdo z autorů, které jsem znal nebo znám, u nás dosud
nenakreslil, nevydal, ani vzorově nepostavil papírový model, jaký jsem
vytvořil pro E+Z v roce 1995: příčný
řez horní palubou a prvním podpalubím galeony ze 17. století. Včetně
dělových střelišť, vnějšího bortu, dvou
lodních děl a příslušného vybavení,
spojovacího schodiště, lodního zábradlí, kozlíkové lavice atd. Kdesi hluboko
ve vlastním neuspořádaném archívu
vlastním i barevné foto tohoto výjevu.
Byl to dárek od jednoho slovenského
modeláře, jeho jméno jsem už bohužel
zapomněl. Ale ten obrázek, to je kousek – a líbí se mi i proto, že ručně kreslené originály této vystřihovánky zmi-

zely nenávratně kdovíkde. Už v dávné
minulosti a mohu-li vše odlehčit, pak
navíc kdesi v cizině, až za slovenskou
hranicí (smích)
A trochu opačná otázka: je nějaký
model, který Vám dal, proti očekávání, hodně zabrat?
Chtěl bych se opět usmát, ale na
tuhle otázku Vám musím odpovědět se
vší vážností: snad se všemi, které jsem
kreslil ručně, pak je musel stavět, a
potom kreslit znovu, jak se říká načisto. Vymýšlet, konstruovat a malovat
vystřihovánky (myslím jen postaru,
tedy ručně) je úmorná, ne-li přímo
utrápená práce, aby všechno „sedlo“ a
„sedělo“. Ale nakonec i radostná, když
člověk uvidí, že jiný modelář, často
ještě hodně mladý a stejně nadšený,
završí stavbu jeho vystřihovánky
vzhledným modelem. Ať utrápeným z
retušování nebo jinými pracnými
úpravami.
Tahle úmorná a utrápená práce
s nástupem počítačů odpadla, že?
Nebo stále rýsujete ručně a vybarvujete anilínkami?
Anilínky používám nadále, ovšem u
běžného malování a kreslení, třeba
komiksů. U modelů pouze k retuším.
Jinak – při konstrukční modelové práci
je veškerá drobnokresba nejenom
časově, ale i fyzicky dost náročná a
obrazovka PC skýtá nové, a vcelku
nečekané možnosti. První model, který
jsem vytvořil na počítači, byla ve 2001
stavba vysílače na Ještědu, včetně části
kopce, na němž jsem se ale vyřádil jak
klikáním myší na tabletu, tak i štětci na
paletě.
Lze specifikovat okruh modelů, které
jsou Vám nejblíže, které „překreslujete“ radši, než jiné?
Určitě lodě. A létací stroje. Můj
první model byla poměrně složitá
maketa ruské, tehdy vlastně sovětské,
rakety Sojuz 28 na pohyblivé odpalovací rampě. Tenkrát, v roce 1978, to
bylo velice aktuální téma, protože na
ní letěl první Čechoslovák do vesmíru.
A velmi rád vzpomínám na sérii pěti lodí v láhvi. Ale těch modelů je
opravdu spousta. Hodně jsme jich
dělali s kamarádem, slovenským modelářem Ladislavem Jakubčem. (pozn.
po rozhovoru jsme dohledali, že p. Badalec publikoval víc jak sto modelů
v časopise ABC, z toho 14 plavidel a 30
modelů letecké a kosmické techniky.
K tomu je nutno připočíst modely, které
dělal společně s p. Jakubčem a publikoval ve slovenských časopisech „Zenit
pionierov“ a „Elektrón“.)

A Jules Verne?
K tomu se dá říct snad jenom jedno:
stará láska nerezaví. Na této práci je
neuvěřitelné to, že vytvářím modely
něčeho, co tenkrát ve skutečnosti neexistovalo, co si vysnil a promyslel pan
Verne. Nakonec ABC vydalo speciál
s vystřihovánkami inspirovanými světem Julese Verna. A také invencemi
spisovatele a novináře Ondřeje Neffa, s
nímž jsme se vlastně do verneovek
pustili sice společně, ale každý se
zbraní sobě vlastní: pan Neff psacím
perem, já rýsovacím.

hudební vzdělání. Nikde pro mě nebylo
místo. Jenom na šachtě (smích)

A teď další otázky, které nemůžeme
nepoložit. Jak vznikl nápad na Muzeum papírových modelů?
Nejdřív musí napadnout člověka
myšlenka. U mě se nějak ty myšlenky
hromadily jako stavěné modely. Hodně
jsem jich rozdal, daroval, stavěl pro
redakce, dlouho jsem onu narůstající
hromadu přehlížel. Asi v roce 96, na
„papírácké“ soutěži v České Lípě, jsem
zaslechl debatu dvou modelářů. Jeden
si postěžoval, že už neví, co s modely a
kam je má ukládat. „Buď je spal, nebo
Pracoval jste jako horník. Neovlivnila prodej, anebo je vodnes někam do
tahle tvrdá práce Vaši ruku při kres- muzea,“ dostalo se mu od druhého
lení?
rady k nezaplacení.
Jak se to vezme – ano i ne. Ne v tom,
„Kam někam?“ přišla reakce prvníže jsem do malování nepřestal vkládat ho: „To by tady nějaký muzeum papítřeba i poslední síly, které mi zbyly, a ráků muselo bejt!“ – no a vidíte, ten
tím u profese i záliby vydržel – ano v kluk se dočkal! Sice ne muzea v Lípě, a
případě, že jsem na dlouhé roky spíš taky to už není žádný mladík, ale jestli
ustrnul, neustále se hledal a těžko se ještě modelaří, ať se k nám do Police
vykresloval… A myslím, že něco z ta- přijede podívat
lentu ve mně zůstalo nevyužito, anebo
někam jaksi zapadlo. Byl jsem zapále- Kde se vzala Police jako místo, kde
ný figuralista a dobrý portrétista – Muzeum může vzniknout a nakonec i
dnes mohu žhnout a podobu nezachy- vzniklo?
Hezká otázka – odpověď je nasnatím. I proto jsem od živých modelů
dě:
dočetl jsem se, že „první písemná
přešel jednoho dne k papírovým a od
zpráva
o městě Polici pochází z roku
začátku se snažím život dávat do nich;
1253…“
Není skvělejší příležitostí být
a tedy tyto modely spíš by měly vypoúčasten
jiného
písemného zápisu, zavídat jasněji a přesněji, než já sám.
znamenaného
759
letech? Že kde se
K hornictví jsem dostal tak trochu z
vzalo,
tu
se
vzalo,
v
Polici
vzniklo vedle
trucu a naštvanosti, ze zbývající třetiny
Muzea
stavebnice
Merkur
také nádprostě z „musu“. Ano, toužil jsem se
herné
Muzeum
papírových
modelů!
stát malířem a ilustrátorem, ale po
Jmenovali jste mě jedním z jeho duroce 1968 to pro mě nebylo myslitelné.
Stejně jako jsem se pokoušel získat chovních otců: jsem tím potěšený.

Liturgické mezidobí
a doba postní
Prožili jsme politicky poměrně
rušný první měsíc roku 2013, někteří
už naplno, jiní pozvolna, někteří radostně a plni síly, jiní s těžkostmi či
nemocemi. I když doba vánoční je již
za námi, velmi bychom si přáli, aby i
další naše dny, byly naplněny Boží
blízkostí, láskou, pokojem a požehnáním, které dávají lidské duši jistotu,
klid, posilu a perspektivu. Dvanáctý
rok jedenadvacátého století je již minulostí a před námi jsou nové cesty
roku třináctého. Tak ať jsou šťastné a
bezpečné.
V neděli 6. ledna jsme prožili významnou slavnost Zjevení Páně, lidově

Tří Králů a připomněli si odhodlané a
vytrvalé poutníky za Boží hvězdou,
kteří doputovali tam, kam touží doputovat většina věřících - k Bohu, do
Božího království. O víkendu jsme se
s nimi mohli přeneseně setkat při Tříkrálové sbírce, kdy přinesli požehnání
pro naše příbytky a požádali o příspěvek pro potřebné. Všem, kdo nezůstali
lhostejní a jakkoliv přispěli, patří velké
poděkování. V neděli 13. ledna jsme
oslavili svátek Křtu Páně a rozloučili
jsme se s vánoční dobou. Krátké období liturgického mezidobí, do kterého
jsme nyní vstoupili, potrvá do 12. února a poté ho vystřídá doba postní. Také
připomínáme, že v týdnu od 18. do 25.
ledna proběhl tradiční Týden modliteb
za jednotu křesťanů.

Neměl bych ovšem opomenout jmenovat pana Jaroslava Škopa jako spoluzakladatele. Proto jsem předem zmínil
Muzeum Merkuru, kde jsem v letech
2006-2008 zanechal nějakou tu malůvku pro veřejnost, hlavně pro dětské
návštěvníky, a kde jsme se s pokladníkem Jardou seznámili. Spolu jsme pak
šli i do staveb kolejiště v Ocelovém
městě p. J. Mládka a zejména do první
vlaštovky papírové expozice ve dvou
vitrínách právě u Vernovo-Mládkova
Ocelového města. Myšlenka na vybudování muzea papíráků ovšem sílila a v
J. Škopovi jsem potkal pro věc nadšeného „spolupachatele“. Hledání samostatného místa nebo objektu pro muzeum by nebylo ani tolik obtížné jako
zajištění finančních prostředků. Ještě v
r. 2010 jsem měl naději vybudovat
muzeum v Malých Svatoňovicích –
projekt nemohl být profinancován. Rok
nato nám vyšla vstříc paní starostka
Jenková, tehdy ještě Seidlmanová,
nabídla nám svoji pomoc i pomoc města – a vlastně u tohoto můžeme náš
rozhovor uzavřít. Ostatní děje okolo
Muzea se budou zaznamenávat snad
příště, až se odehrají. A určitě ve větším kolektivu spolupracovníků a modelářů.
Za sebe jen tolik, že jsem do Police
tak nějak vstoupil, rozhlédl se kolem –
a celkem se mi zde zalíbilo. Ve městě, v
přírodě okolo, mezi lidmi, a nyní hlavně mezi návštěvníky MPM.
Ptali se: Martina Váňová
a Pavel Frydrych

Toto datum navrhl v r. 1908 Paul
Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a
sv. Pavla, a tím dal této době zvláštní
symbolický
význam.
Texty
k modlitbám a bohoslužbám pro letošní týden připravili křesťané v Indii.
Nosný biblický úryvek je z 6 kapitoly
knihy proroka Micheáše, jehož část zní:
„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a
co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys
zachovával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem.“ Usilujme tedy, v duchu tohoto textu, o
vzájemnou jednotu. Tolik pohled zpět a
před námi je měsíc únor. V sobotu 2.
února si připomeneme svátek Uvedení
Páně do chrámu a s ním Ježíšovo zasvěcení Hospodinu, podle pravidel
Mojžíšova zákona a setkání s prorokem
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Simonem a prorokyní Annou.
V rámci liturgie tohoto svátku budou posvěceny svíčky „hromničky“,
které se vkládají do rukou těm, kteří
odcházejí z tohoto světa; v minulosti
také sloužily jako ochrana před přírodními živly. No a dá se říci, že již
nyní stojíme na prahu doby postní,
tedy období přípravy na nejdůležitější
jarní událost - velikonoční svátky. Do
postní doby vstoupíme ve středu 13.
února Popeleční středou. Tento den je
dnem přísného postu a při liturgii
kněz požehná popel, vyrobený
z jívových
ratolestí,
posvěcených
v loňském roce o květné neděli. Tímto
popelem pak udělí „popelec“, tedy
označí přítomné věřící znaménkem na
čele, nebo jím posype hlavu (známé
rčení o sypání popela na hlavu) a pronese slova „člověče pamatuj, že jsi
prach a v prach se navrátíš“ nebo „čiňte pokání a věřte evangeliu“. Toto jsou
jednoznačná připomenutí, abychom se
upřímně snažili změnit smýšlení a
v pokoře se obrátili k dobrému Bohu.
Postní dobu můžeme chápat také jako
pozvání na cestu proměny k lepšímu,

nebo jako výstup na horu, kde se zbavíme nepotřebné přítěže.
Tato cesta by nás měla připravit na
hluboké přijetí daru spásy, skrze Kristovo utrpení z lásky k nám. Sluší se
ještě připomenut, že základní pilíři
dobré přípravy na Velikonoce jsou
modlitba s četbou Písma svatého (pro
obnovu vztahu k Bohu), dále střídmost,
zdrženlivost a odříkání v jídle,
v zábavě a jiný méně důležitých věcech, tedy půst (pro obnovu vztahu
k sobě) a v neposlední řadě laskavost,
milosrdenství a pomoc druhým, tedy
konání dobrých skutků (pro obnovu
vztahů s lidmi kolem nás). Nechme se
tedy s otevřeným srdcem a dobrou
vůlí vést Bohem postní cestou, abychom mohli o Velikonocích upřímně
obnovit naše křestní sliby a Vyznání
víry. Postní doba potrvá 40 dní, vyjma
nedělí. Významnou příležitostí pro
přiblížení se k Ježíši Kristu, trpícímu za
nás na kříži a pro načerpání síly
k překonávání našich životních těžkostí, je liturgie křížové cesty. Po celou
postní dobu budeme společně procházet křížovou cestu v našem kostele

V uplynulém období městská policie:
 Zajišťovala konání trhů a vánočních i povánočních akcí pořádaných
jak městem, tak spolky a organizacemi.
 Dohlížela na zimní údržbu města a společně s TS a SÚS prováděla
opatření k nápravám.
Výzva všem, kteří parkují v ulicích, dbejte prosím předpisů a
svá vozidla si odstavujte do garáží, vjezdů a dvorků. Udržet
komunikace ve sjízdném stavu vyžaduje v prvé řadě bezproblémový přístup techniky, a to se mnohdy díky bezohlednosti a
pohodlnosti nedaří, následné lamentace skrze nevyhrnuté
chodníky a vozovky pak nejsou na místě.
 Zjistila majitele autovraku v Pěkově. Zajistila odtah vraku a následně s majitelem provedla zúčtování.
 Dohlížela na hladkou obslužnost autobusového nádraží.
 Provedla ve spolupráci s IŽMP a dopravním inženýrem z DI Náchod
návrh změn dopravního značení v několika lokalitách města.
 Společně s kriminální policií se účastnila zásahu proti nenechavci,
který bohatl na cizím peří.
 Děkujeme manželům Jirmanovým z Radešova, kteří se ujali pejska
z útulku.
 V útulku se nachází stále mnoho pejsků. Jeho kapacita je zcela naplněna, tak jako vždy prosíme společně s nimi a děkujeme za finanční
dary, které necháváte pro opuštěná zvířata v obchodě u Součků.
 Připomínáme, že spoustě z Vás skončila platnost parkovacích karet,
a proto si je zkontrolujte a přijďte si pro nové.
 Čas od času se ve městě vyskytne nějaká skupinka osob, které se
vydají do obchodů za lupem, v poslední době se cílem takového nájezdu stalo nově otevřené knihkupectví. Prosíme všechny obchodníky, aby byli obezřetní a v případě jakéhokoli podezření nás uvědomili.
Hezké dny…
Petr Zima
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každý pátek od 17.00 hod. (před
bohoslužbou).

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n. M. takto:



v úterý a v pátek mše svatá od
17.30 hod, každý pátek po celou postní
dobu se koná přede mší svatou pobožnost křížové cesty,
 v sobotu od 17.00 hod. a v neděli
od 8.00 hod. mše svatá s nedělní platností
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út a Pá od 16.00 do 17.00 hod.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
2. února - svátek Uvedení Páně
do chrámu (hromnice)
3. února - 4. neděle v mezidobí
10. února - 5. neděle v mezidobí,
památka sv, Scholastiky
13. února - Popeleční středa, Den
přísného postu
17. února - 1. neděle postní
22. února - svátek Stolce sv. Petra,
apoštola
24. února - 2. neděle postní
3. března - 3. neděle postní
za polické děkanství Ing. Jan Troutnar

Nebíčko letos ve
sněhovém očekávání
Lyžařský vlek Nebíčko díky charakteru svahu nabízí lyžování hlavně rodičům s malými dětmi, všem začínajícím lyžařům a v poslední době i snowboardistům. Sjezdová trasa je dlouhá
250 m. Nabízí pozvolný a přehledný
svah, možnost zpomalení jízdy vleku
pro snazší nástup a výstup, milé pokoukání kolemjdoucím vycházkářům a
běžkařům, ale také večerní lyžování
v pátek a v sobotu. Letos byly zakoupeny dvě nové překážky, které snad
ocení parta snowboardistů, kteří
v minulých
sezónách
neúnavně
s lopatami vytvářeli překážky svoje,
sněhové.
Letošní zima je však na sníh skoupá, nedočkaví lyžaři chodí zkoušet
sněhovou pokrývku i bez spuštěného
vleku a snaží se kličkovat mezi vykukujícími krtičinami.
Jakmile se dostane Nebíčku trochu
sněhu navíc a bude ho možné konečně
spustit, bude v provozu denně
v odpoledních hodinách od 15.00 do
17.30 h a v sobotu a v neděli od 9.00
do 11.30 a od 13.00 do 17.00 h. Večerní provoz – pátek a sobota od 18.00 do
21.00 h.
Příjezd auty je možný ulicí Malá
Ledhuj, kde je u „zámečku“ k dispozici
vyhrnované odstavné parkoviště. Příchod je možný i od silnice na Bukovici.
Aktuální informace o provozu vleku
naleznete na stránkách města Police
nad Metují v sekci Sport a volný čas.
Vlekaři z Nebíčka

Svoje svěřence jsme o trénink nechtěli ošidit ani na Vánoce a Nový rok.
Naše nabídka však nebyla zcela vyslyšena a máme vážné podezření, že rodiče svým ratolestem konání tréninku
v tento sváteční čas zatajili, aby nemuseli opouštět stoly plné vánočních
dobrot, ať již doma nebo u babiček.
Podle toho také dopadlo povánoční
kontrolní vážení maminek, které jsme
nemohli ani uzvednout. Výjimku tvořila pouze maminka Hlaváčková, která si
přišla pro svého synka po novoročním
tréninku, stoupla si vedle tyče na šplhání a tam stála, za tyčí zcela skryta,
dlouhé minuty nezpozorována.
Někteří rodiče bohužel neznají písničku „Sliby se maj´ plnit o Vánocích“ a
svoje dítka na trénink nepřivedli, ani
když to slíbili. Ač neradi, opět musíme
zmínit maminku Valchařovou. Byli
však i rodiče, kteří přiznali, že na vánoční trénink zapomněli. Jednalo se o
rodiče Maryškovi, a co bylo nejvíce
nečekané a překvapující, také rodiče
Vítovi. Po dotazu trenérů, zda již také
náhodou někde nezapomněli svého
mladšího synka, hrdě odvětili, že niko-

Ve skrytu duše jsme též doufali, že
ochutnáme vánoční dobroty i z jiných,
než domácích kuchyní, tak jak za starých časů bylo na vesnicích zvykem
přilepšit svobodným učitelským mládencům. Později jsme se však u pokladny super marketu dozvěděli, po
našem lehkém postesknutí na toto
téma, že si vzhledem k hodnocení hráčů, uveřejněného v minulém čísle měsíčníku, žádné dobroty nezasloužíme.
Zpestřením zimní přípravy byla
účast
na
turnaji
v tělocvičně
v Hronově, kam jsme vyjeli s devíti
hráči v sobotu 5. ledna. Do brány byl
nominován Vojta Rydl a hráči v poli
Kuba Maryška, Matěj Vít, Standa Rubáček, Tomáš a Vašík Valchařovi, Matěj
Danihel, Vojta Švorčík a Míra Hlaváček.
Posledně jmenovaný měl štěstí, že
manželé Valchařovi byli jako obvykle
dostatečně vybaveni vydatnou svačinou a mohli tak i Mírovi poskytnout
občerstvení, když mu jeho rodiče svačinu v batohu skryli tak důkladně, že si
celý den Míra myslel, že s sebou žádnou nemá.
Původně jsme měli v úmyslu odjet

liv, pouze jej jednou ztratili, když jim
vypadl ze sáněk, aniž si toho všimli.
Něco na způsob Nastěnky z pohádky
„Mrazík“.
A tak jsme marně na Boží hod v tělocvičně čekali na davy tréninku chtivých fotbalistů. Nakonec přišel jen
Vojta Švorčík a Matěj Danihel. Ten
naštěstí s oběma rodiči, tak jsme alespoň uspořádali trénink, kde převažovali dospělí. Maminka Danihelová tak
mohla vstřelit svůj první gól v životě.

na turnaj linkovým autobusem, aby
rodiče nemuseli celý den být na turnaji
přítomni. To jsme ale odhadli velmi
špatně. Naši fanoušci a fanynky nás
neopustili ani v tento čas a opět jejich
přítomnost byla znát. Čím déle turnaj
trval, tím déle byl otevřen i velmi dobře fungující bufet a tím byla postupem
času lepší a lepší nálada. V rámci právě
probíhající amnestie tak mohly být
smazány i pokuty maminky Valchařové a mladšího trenéra.

Zimní příprava mladší
fotbalové přípravky
Po skončení podzimních mistrovských utkání a krátké, týdenní pauze
na konci října, způsobené horšícím se
podzimním počasím a neutěšeným
stavem hrací plochy, jsme se přesunuli
do školní tělocvičny, kde jsme zahájili
slibovanou tvrdou zimní přípravu.
Zpočátku na trénink chodilo až 28
kluků, takže jsme museli nalézt termín,
kdy budou volné obě tělocvičny, které
v areálu školy jsou k dispozici. Postupem času se počet hráčů snížil na 12 14 vlivem nevybíravých útoků bacilů,
virů, zánětů, neštovic a krutých tréninkových metod obou trenérů.
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Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, hrál
každý s každým dvoukolově, a tak
jsme odehráli celkem 10 zápasů, každý
trval 10 minut. Zahájili jsme impozantně, první zápas proti Novému
Městu „B“ jsme vyhráli 1:0, když svoji
první branku v kariéře vstřelil Matěj
Vít. Byla to první střela na branku, a
jak se později ukázalo, v tomto zápase
také naše jediná. Na vítězství to ale
nakonec stačilo i za přispění několika
výborných zákroků brankáře Vojty
Rydla. Ve druhém utkání proti Hronovu jsme žádného střelce nenašli, přesto jsme uhráli remízu 0:0. Pomalu jsme
se začali vidět na stupních vítězů a
začali uvažovat i o ceně pro nejlepšího
brankáře. Potom však přišla naše první prohra, sice těsná, 0:1, ale byla.
Kuba Maryška v dobré šanci nastřelil
tyč a nám trenérům bylo v tu chvíli
jasné, že za těchto okolností podle
tradice nemůžeme vyhrát. Zápas proti
silnému mužstvu Teplic/Meziměstí
jsme zahájili velmi zle, dva rohy soupeře v 1. minutě znamenaly 2 góly
v naší síti a nakonec výsledek 0:5. Ještě
hůře jsme dopadli proti pozdějšímu
vítězi, Novému Městu „A“, když jsme
podlehli 0:8. Dostat za 10 minut 8 gólů,
to je počin pomalu vhodný pro záznam
do Guinessovy knihy rekordů.
Do odvet jsme trochu pozměnili sestavu a doufali v probuzení našich
střelců, zejména Standy Rubáčka. Tomu však, jak by kdysi řekl televizní
komentátor Karol Polák, „zvlhol pušný
prach“ a za celý turnaj nedal ani jeden
gól, i když se o to neustále snažil.
V zápase proti Novému Městu „B“ jsme
sice gól dali Kubou Maryškou, přesto
jsme podlehli 1:3. A jak se později
ukázalo, byl to i náš poslední gól na
turnaji. V dalším zápase jsme podlehli
Hronovu 0:2, doplatili jsme na nedůraznou obrannou činnost a hraní si
s míčem před vlastní brankou. Proti
Zábrodí jsme hráli 0:0, když tři dobré
příležitosti spálil hlavně Kuba Maryška. S Teplicemi jsme pak prohráli jen
0:1, vinou špatné rozehrávky od vlastní branky hned v úvodu zápasu. PoPolický měsíčník – únor 2013 – strana 32

slední zápas proti vítězi turnaje skončil poměrně přijatelně, 0:4. Nutno
podotknout, že tento tým za celý turnaj neobdržel ani jedinou branku.
Na turnaji jsme docílili několika výrazných úspěchů. Kromě vítězství
v prvním zápase jsme vybojovali i 2
remízy a diplom pro mužstvo na šestém místě, přičemž nás od místa pátého dělily jen horší vzájemné zápasy se
Zábrodím. Všichni kluci bojovali, seč
jim síly stačily a po zásluze byli odměněni taškou plnou dobrot a vitamínů
od pořadatelů a medailemi, zhotovenými a dovezenými Evou Švorčíkovou,
manželkou staršího trenéra. Navíc
jsme oba naše góly vstřelili nejlepšímu
brankáři turnaje. Musíme ale uznat, že
střílení branek nepatřilo zrovna
k nejsilnějším stránkám našeho vystoupení na turnaji.
Co ale je velmi silnou stránkou našeho mužstva, to jsou naši fanoušci.
Konečně se jim dostalo i oficiálního
uznání od pořadatelů a byla jim udělena mimořádná cena, kterou za všechny
převzala v podobě krásného, červeného trička jednoho anglického klubu
fanoušků, Jiřina Maryšková. Dodejme,
že trička velmi slušivého, přiléhajícího
a zdůrazňujícího ladné křivky šťastné
majitelky. Až vytvoříme síň slávy, určitě v ní bude alespoň kopie trička i
majitelky vystavena.
Organizátorům turnaje z Hronova
patří náš dík a uznání za velmi dobré
zvládnutí všech náležitostí i za přátelskou atmosféru, která na turnaji vládla.
Věříme, že útoky bacilů a virů jsou
za námi a nerušeně můžeme v plném
počtu hráčů pokračovat v přípravě a
zdokonalování svých fotbalových dovedností na další turnaje a mistrovská
utkání.
P.S. zatím marně čekáme na návrhy
bojového vítězného pokřiku. Jeden
vymyslel pouze Matěj Vít, tak žádáme
jeho rodiče, pokud si vzpomenou, aby
nám jeho text poslali.
Vojta Kvapil, mladší trenér mužstva
Kamil Švorčík, starší trenér mužstva

Akce AMK Police
v roce 2013
Sezónu začínáme výroční členskou
schůzí, která se koná v sobotu dne
23.2.2013 od 16:30 hod. v Suchém Dole
na sále místní restaurace. Všichni členové Automotoklubu Police nad Metují
jsou srdečně zváni, linkový autobus

odjíždí z autobusového nádraží v Polici
nad Metují v 15:55 hod.
Ve dnech 29.-30.3.2013 se na chatě
Hvězda uskuteční jubilejní 35. Ples motoristů, který bude opět dvoudenní.
Začátek po oba dny je stanoven na 20
hod., k tanci a poslechu zahraje skupina
Ledvin Stones.
Ve dnech 6.-7.7.2013 bychom chtěli
uspořádat Mezinárodní mistrovství
České republiky v endurosprintu terénních motocyklů v Radvanicích v Čechách
v areálu bývalého dolu Kateřina. Pořádání endurosprintu bude pro nás nová
výzva. V předešlých letech jsme pořádali
cross country, kdy letošním rozhodnutím Autoklubu České republiky, jsme tak
trochu byli donuceni zkusit právě endurosprint. V cross country se totiž nepojede třída MČR (mistrovství České
republiky), ale pouze přebor České republiky, což může mít dopad na atraktivitu závodu. Bohužel endurosprint nejezdí čtyřkolky, takže závod čtyřkolek
neuspořádáme, což nás velice mrzí, neboť „čtyřkolkáři“ si již na Radvanice
zvykli a pojali ho do svého kalendáře.
Endurosprint je vlastně v menším provedení enduro, které Automotoklub
Police nad Metují v dřívější době velmi
úspěšně pořádal v okolí Police nad Metují. Zkusíme Vám jednoduše objasnit
pravidla endurosprintu. Před startem
obdrží každý jezdec čip, svoji jízdní kartu s časem svého startu (např. 9.00 hod.)
a bude vědět, že čas na jedno kolo má 20
min (bude řečeno pořadatelem při rozpravě s jezdci). Jezdec se postaví na start
v 9.00 hod., kde ho startér odstartuje, a
už bude vědět, že do druhého kola může
vyjet, když časomíra bude ukazovat 9.20
hod. (ani o minutu déle nebo dříve), do
třetího kola 9.40 hod. atd. Po startu jezdec vyrazí po označené trati na začátek
měřeného testu (enduro test, cross test).
Tam ho další startér nebo semafor pustí
a pomocí čipu bude v testu změřen. Když
projede cílem testu, pokračuje po vyznačené trati do začátku dalšího měřeného
testu. Tam se to opakuje jako v tom
předchozím. Po dojetí druhého testu
pokračuje do časové kontroly (v případě
endurosprintu je to většinou místo, kde
startoval, v našem případě v 9.00 hod.),
tou musí projet v 9.20 hod., tak jak jsme
uvedli výše a pokračuje do druhého kola.
V případě, že přijede pozdě, anebo si čas
splete a vyjede dříve, připočítává se
zpožděný nebo předčasný čas k dalším
časům na jeho jízdní kartě. Počet kol
stanoví pořadatel na rozpravě. Je to
vlastně klasické enduro na malém „placu“, jezdec musí závodit a přitom hlídat
hodiny a to je na tom to krásný. Není to
jenom bezhlavé ježdění po trati. Vyhrává
jezdec, který měl nejrychlejší časy

v měřených testech a přesné projetí
časových kontrol do dalších kol. Pro
diváky je tento závod zajímavější, neboť
jezdci nestartují najednou a díky tomu
jsou rozmístěni po celé trati a nejsou
mezi nimi větší pauzy. Pořád je na co
koukat. Pokud vede trať po uzavřené
komunikaci, můžou se závodu zúčastnit i
jezdci jezdící na motokrosových motorkách, čehož bychom chtěli v Radvanicích
docílit.
Podrobnější
informace
k endurosprintu či dalším akcím pořádaných Automotoklubem Police nad
Metují budou postupně zveřejňovány
v Polickém měsíčníku nebo na našich
internetových stránkách
www.amkpolice.cz.
za AMK Police – Petr Dostál

Ohlédnutí
za podzimem 2012
v Polickém Sokole
Na podzim probíhá velké množství
přebornických i pohárových soutěží. Žáci
a žákyně oddílu všestrannosti mají za
sebou od října do prosince 5 pohárových
soutěží ve sportovní gymnastice (SG),
jeden desetiboj a děvčata dva závody v
Team Gymu.

šovicích – tohoto chlapeckého závodu se
zúčastnili 3 žáci. Konkurenci jim ze dvou
třetin tvořili zástupci tréninkových center mládeže. V kategorii začínajících
žáků zaválel Pepa Hlaváček a z 38 startujících obsadil 2. místo. V kategorii ml.
žáků Štěpán Kollert - 19. místo a Michal
Sirko 34. místo.
Společným závodem pro dívky a
chlapce, kterého se každoročně účastníme, je čtyřboj ve SG Špindlerovští mušketýři. V soutěži oddílů byli poličtí sokolíci nejlepší a překvapivě vyhráli. V soutěži jednotlivců pak Míša Janečková 1.
místo, Štěpán Kollert a Dan Klimeš 2.
místo ve své kategorii.
Nejnáročnějším měsícem byl prosinec. V prvním týdnu se nám sešly troje
závody. V pátek 7.12 to byl Mikulášský
závod v Trutnově – soutěžilo se ve
cvičení na kladině a v akrobacii. Míša
Janečková zabojovala a i po pádu z kladiny se dostala mezi jičínské závodnice a
obsadila 2. místo. Týna Sirková byla na
10. místě a Lucka Važanová ve své kat.
skončila na místě 13.
Tato děvčata a tři další hned ráno
8.12 odjížděly do Prahy na finále Malého Team Gymu, kde vypomáhaly družstvu Sokola Jaroměř. Družstvo ml. žákyň
získalo 1. místo a Míša s Luckou si při-

oddílů překvapila Míša 1. místem a Štěpán krásným 6. místem.
Rok se s rokem sešel a nám začíná
další sezóna. Děti po vánočních prázdninách opět pilně trénují a my jim přejeme
pevné zdraví, a aby rok 2013 byl pro ně
stejně úspěšný jako ten loňský.
Do další sezóny držíme palce!!!
TJ Sokol Police n/M.

Z redakce Polického měsíčníku
Vážení přispívatelé,
jak jsme avizovali v prosincovém čísle Polického měsíčníku, připravili jsme
pro rok 2013 novou grafickou podobu
tohoto periodika města Police nad Metují. V této souvislosti Vás chceme požádat,
abyste při tvorbě a zasílání svých příspěvků dodržovali několik základních
pravidel:
1) veškeré příspěvky zasílejte na novou
adresu:
polickymesicnik@meu-police.cz
2) články zasílejte ve formátech doc, txt,
rtf (fotografie zasílejte samostatně
s poznámkami v textu, kam má být
která umístěna). Obsahově prosíme
o stručnost slušnost a vyvarování se
plagiátů.
3) fotografie zasílejte ve formátu jpg
nebo pdf
4) žádost o zveřejnění inzerátu zasílejte
vždy
s fakturační
adresou
a s informací o požadované velikosti
a počtu zveřejnění
Ještě bychom Vás chtěli upozornit, že
redakce Polického měsíčníku si vyhrazuje právo podle svého uvážení Vaše příspěvky upravit, zkrátit nebo případně
nezveřejnit.

Pavel Pohner

Celkem vybojovali 27 medailí - z toho
14 zlatých, 12 stříbrných a 1 bronzovou.
Uvádíme zde nejvýraznější úspěchy:
Chlapcům se nejvíce dařilo v župním
desetiboji
ve
Dvoře
Králové.
Ml. žáci - Pepa Hlaváček 1. místo, Filip
Werner 4. místo, Michal Važan 6. místo
Ml. žáci II. - Vojta Vít 1. místo, Štěpán
Kollert 3. místo.
St. žák Michal Sirko 1. místo.
I děvčata si změřila své síly a Týna Sirková vybojovala z 33 závodnic 2. místo a
náš benjamínek Káťa Klimešová skončila
na pěkném 11. místě.
Memoriál V. Somolíka v Praze Vr-

vezly zlaté medaile. Starší dívky, za které
závodila Denisa Rejmontová a Marie
Vlachová skončily na 3. místě.
8.12 se dalších 5 děvčat zúčastnilo
Vánočního závodu v Náchodě.
U vánočního stromečku předvedly na
kladině i v akrobacii solidní výsledky.
Nejlepší byla Týna Sirková a Viky Gajdošová – obě ve svých kategoriích obsadily
2. místa.
Poslední soutěží loňského roku byl
Vánoční závod žáků a žákyň v Praze
Vršovicích. Polickou gymnastiku reprezentovali Míša Janečková a Štěpán Kollert. Ve velké konkurenci gymnastických
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Střední škola hotelnictví
a společného stravování,

TEPLICE

NAD

METUJÍ

NABÍZÍME DO PRONÁJMU
KIOSEK RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ


Prostory kiosku jsou v atraktivním prostředí u
vstupu do Teplicko-adršpašských skal.
 Jsou vhodné pro provozování rychlého
občerstvení v době turistické sezóny
(březen - říjen), k pronájmu od března 2013.
 Prohlídku prostor lze dohodnout
na tel.: 491 581 279
 V případě Vašeho zájmu je nutná písemná
přihláška do výběrového řízení
Nabídka musí obsahovat:
 nabídku ceny za měsíční pronájem, nebo za
sezónu
 stručnou charakteristiku Vaší dosavadní činnosti
 popis podnikatelského záměru

NABÍDKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI
DO 15. 2. 2013
Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují,
Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují

www. sshssteplicenm.cz
Město Police nad Metují
nabízí k prodeji „Zelený domeček“
Objekt se nachází v kat. území Police nad Metují při centru
města a je vhodný k podnikání. Nepodsklepená budova č.p. 345
s pozemkem st.č. 386/2 o výměře 105 m2 má dvě nadzemní
podlaží s nebytovými prostory. Součástí nemovitosti jsou
venkovní úpravy, přípojky vody, elektro a kanalizace, a přilehlý
pozemek o výměře 142 m2 se zpevněnými plochami a trvalými
porosty.
V prvním nadzemním podlaží jsou dvě místnosti, předsíň,
šatna a sociální zařízení (sprchový kout, 2 x WC), celková
plocha 74,4 m2. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází
jedna velká místnost a 2 x sociální zařízení (předsíňka, sprcha,
WC), celková plocha 65,7 m2.
Kupní cena nabízených nemovitostí je stanovena znaleckým
posudkem ve výši 1.727.840,- Kč.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č. 33 Náchodská

14. 3. 2013
 13h Police nad Metují /parkoviště naproti kostelu/
 14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
 15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
 15,30 Hejtmánkovice /parkoviště u kulturního domu/
 16h Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
 17h Křinice /u hospody/
Nabídka:
Kuřice černé, červené, bílé
stáří:
/nesou bílá vejce/
cena:
Chovní kohoutci
stáří:
cena:
Slepice ve snášce
cena:

Zájemci mohou své písemné žádosti podávat na MěÚ v Polici
nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují,
nebo elektronickou cestou na podatelna@meu-police.cz. Tato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení je třeba
mít Java scripty povoleny:
Bližší informace o nabízených nemovitostech lze získat na
odboru investic, majetku a životního prostředí - Anna Rutarová,
tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.
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12 -18 týd.
120 -180,- Kč
12 -18 týd.
120 -180,- Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
KRMIVA
A
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
ZA
INTERNETOVÉ CENY
Zahradnictví Zobal ve svých prodejnách
v Hronově (naproti spořitelně)
v Polici nad Metují (v zahradnictví u kláštera )
v Teplicích nad Metují ( naproti domovu důchodců)
rozšiřuje sortiment
o krmiva a chovatelské potřeby.
Snažíme se prodávat za příznivé ceny.

Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov

Police n. Metují

Datum:
26. února 2012
v 15.00 hod.

Datum:
28. února 2012
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz

Při nákupu u nás, ušetříte oproti internetu
na poštovném. U zboží, které není skladem
a Vy si ho objednáte, dostanete navíc slevu 5-10%

Hospůdka na Ostaši
Otevírací doba:
pátek
11-24
sobota
11-24
neděle
09 -19:30
Program akcí na únor:
pátek 1. 2. od 19 hodin promítá Jiří Votava
„Cestování po rančích Středozápadem
(USA, Wyoming)“
*******
pátek 8. 2. od 19 hodin promítá RNDr. Petr Rybář
„ Laponsko koncem léta začátkem podzimu“
*******
pátek 15. 2. od 19 hodin promítá Jiří Pášma
„Silvretta ráj skialpinistů třetí
nejvyšší vrchol Rakouska“
*******
pátek 22. 2. od 19 hodin promítá Jiří Groser
„Nepál 2008-2012“
*******
Víkend 22. - 24. 2.
UZENÁŘSKÉ HODY
Aktuality o provozní době a akcích
je možné sledovat na webových stránkách

www.ostas.eu
Hospůdka tel.: 604 371 576
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VĚRA NOVÁKOVÁ
     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu

Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky

RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.

Řešení exekucí.
Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz www.rva.cz

Broušení řetězů
do motorových pil
Jiří Tauc st.
Horní 308,
Police nad Metují

Kontakt: 777 291 480
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Prodám zahrádku 348 m2,

Pod Havlatkou – chata, kamenný sklep,
skleník, ovocné stromky, pitná voda a
elektrické vedení součástí.
Cena dohodou.
Prodám benzinovou sekačku na trávu.

Kontakt: 607 951 833

Ohlédnutí za některými akcemi roku 2012

Novoroční Open

Závody v běhu na lyžích Nebíčko

In Line bruslení v Petrovických zatáčkách

Závody koňských spřežení - SK Fagone

Dětský den

Běh na Hvězdu

Polická pouť

Den veteránů
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