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Víceúčelové hřiště Police nad Metují - Malá Ledhuj

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště schválena

Ve středu 20. února zastupitelstvo
města schválilo v rámci rozpočtu na
rok 2013 výstavbu víceúčelového hříště. Bude s jednat o sportovní zařízení s
multifunkční herní plochou, umístěné
v ulici Malá Ledhuj, v prostoru bývalého kluziště vedle hřiště pro plážový
volejbal. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Terénní úpravy pro vybudování víceúčelového hřiště by měly spočívat
především v úpravě pláně pro uložení jednotlivých podkladních vrstev a
realizaci základů pro doplňkové konstrukce jako jsou kůly a sloupky pro
uchycení sítí a stanoviště rozhodčího.
Nezbytnou součástí je položení systému drenáží pro odvodnění, které bude
zaústěno do stávající šachty napojené
na zatrubený vodní tok. Konstrukční
vrstvy pak budou tvořeny podkladem
ze štěrkopísku, štěrkodrti a z drenážního asfaltu. Na podkladní vrstvy základní herní plochy hřiště bude položena
vrstva speciálního umělého povrchu.
Povrch víceúčelového hřiště v kombinaci s lajnováním je navržen tak, aby
zde bylo možné provozovat malou kopanou, házenou (26,0 x 44,0 m) a florbal (18,0 x 36,0 m). Dále zde budou 2
tenisové kurty (10,97 x 23,77 m) a 2
volejbalová hřiště (9,0 x 18,0 m). Jednotlivé herní plochy budou barevně odlišeny, lemování bude bílé. Dispozičně
jsou hřiště rozvržená tak, aby co nejlépe vyhovovala zásadám a požadavkům
pro jednotlivé sporty, a to i vzhledem k
orientaci ke světovým stranám.
Současně bude provedena demolice stávajícího oplocení (betonové podezdívky a ocelových sloupků s pletivem) a výkop pro novou opěrnou zeď.
Opěrná zeď bude provedena z pohledového betonu a bude do ní zakotveno část nového oplocení, zbývající část
oplocení bude realizována na úrovni
terénu. Oplocení hřiště bude provedeno z plotových profilů výšky až 5,7 m
a zajistí, aby nedocházelo k omezování
hry na jednotlivých sportovištích (víceúčelové hřiště x plážový volejbal).
Zároveň má zabránit, aby míče nedopadaly mimo herní areál. V oplocení se
zřídí vrata a vrátka pro přístup hráčů
a vjezd techniky. Součástí obou hřišť
bude osvětlení výbojkovými svítidly ze

šesti stožárů, aby bylo možné prodloužit provoz i do pozdějších večerních
hodin. Ovládané bude z místa správce
areálu, nastavení bude možné ve dvou
intenzitách pro různé druhy prováděného sportu. Dále bude provedena i
nová přípojka elektrické energie pro
stávající i novou část.
Součástí stavby bude likvidace
stávajícího starého skladu a výstavba nového objektu, který bude jednak
novým skladem a zároveň tribunou, o
kterou bude zvětšena kapacita stávající
tribuny pro návštěvníky kopané. Tento

objekt bude řešen jako zděná jednotraktová budova, zastřešená stejným
konstrukčním systémem jako sousední
tribuna. Základové pasy budou betonové, stejně tak i stupně tribuny. Pultová střecha bude řešena z ocelových
nosníků a vlnitého plechu. Odvodnění
střechy bude na terén. V západní stěně
by měl být pás oken, která zajistí denní
osvětlení, v jižním štítu budou vjezdová
vrata, navazující na přístupovou komunikaci. Celé sportoviště bude jednoduše přístupné ze stávající komunikace.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

V několika posledních týdnech jsem se
setkal s některými kritickými názory,
že je chybou, že v zápisech z jednání
rady města či zastupitelstva města se
neobjevují celá jména osob, které nabývají městský majetek, případně získají
právo část městského majetku užívat,
ale že jsou zveřejňovány (jak na webové stránce města, tak v měsíčníku) pouze iniciály těchto osob.
Věřte nebo ne, rádi bychom uváděli celá
jména, neboť stran prodejů, nájmů, či
výpůjček nemáme co skrývat, nicméně
zveřejňování celých jmen nám bohužel
zakazuje jak zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,
když v ustanovení § 8a uvádí, že informace týkající se osobnosti, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby
a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu. Zákonem,
upravujícím ochranu osobních údajů je
pak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých
zákonů, přičemž tento zákon v ustano-

vení § 5 a 10 zásadně omezuje nakládání s osobními údaji, přičemž osobním údajem pak tento právní předpis
rozumí jakoukoliv informaci týkající
se určeného nebo určitelného subjektu
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt
údajů přímo či nepřímo identifikovat
zejména na základě čísla, kódu nebo
jednoho či více prvků, specifických pro
jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Koho by tedy zajímalo neanonymizované znění zápisů z jednání rtady města
či zastupitelstva, jsou v plném znění k
nahlédnutí v sekretariátu. Zároveň doporučuji těm, které skutečně zajímá,
které osoby se iniciálami skrývají, aby
navštěvovali veřejná jednání městského zastupitelstva, neboť na těchto jednáních (s ohledem na zákonný požadavek veřejnosti projednání) jsou jména
přednášena vždy celá.
Jiří Škop, místostarosta

Ochrana osobních údajů v zápisech
z jednání rady či zastupitelstva
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Mozaika z radnice...
Čas přináší a odnáší. Občas není na
škodu se ohlédnout a zhodnotit. Pojďme se projít velmi stručně a heslovitě
rokem 2012 ve městě a spádových
obcích.

Rok 2012 v našem městě

• V infocentru byla dána do prodeje
kazeta se šesti krabičkami zápalek,
která byla nazvaná „Krásy pískovce
na Policku“. Na každé krabičce je fotografie od Oldřicha Jenky.
• Naše město protestovalo s dalšími
dotčenými obcemi a městy proti
průzkumným vrtům pro těžbu břidlicových plynů.
• Navázali jsme spolupráci s městem
Travnik v BiH. Radní navštívili město Travnik a ve dnech 7. – 9. 5. se zástupci města Travnik přijeli podívat
do našeho města.
• V sídle KHK na Pivovarském náměstí bylo vyhlášení 6. ročníku soutěže
„Čistá obec“, kde naše město kromě
titulu obdrželo také finanční odměnu v podobě dvou šeků (celkem
120 tis. Kč). V kategorii 500-5000
obyvatel, se naše město umístilo z
cca 150 obcí a měst v této kategorii
v KHK na 1. místě a na 2. místě ze
všech cca 500 obcí a měst KHK.
• Pro další usnadnění třídění drobných vyřazených elektrozařízení,
rozmístilo město ve spolupráci se
společností ASEKOL, dvě speciální
nádoby, tzv. „Eboxy“, pro jejich odkládání.
• Město je 10% akcionářem Společnosti Horní Labe. Odměny zástupců
města ve vrcholných orgánech byly
postoupeny jako finanční dar rodině s postiženým chlapcem na nákup
kompenzačních pomůcek a o.s. Julinka na projekt klášterní zahrady.
• Městu se podařilo zajistit přes ÚP
Náchod od 1. 5. 2012 finanční příspěvek na dva koordinátory veřejné
služby, kteří dohlíželi na práci nezaměstnaných.
• Letos Dobrovolný svazek obcí Policka oslavil 10 let své existence. Na
další rok byl vydán za Dobrovolný
svazek Policka stolní týdenní kalendář s názvem „POLICKO 2013 …a
život v něm“.
• Městská policie kromě svých běžných povinností v době velkých
mrazů poskytovala sociálně slabým
občanům teplé nápoje a polévky.

Co se opravilo?
• Město v 1. pololetí letošního roku
nechalo opravit bazén na koupališti,
brouzdaliště a 4 brodítka, které byly
již delší dobu ve špatném technickém stavu.
• Na dětském hřišti na sídlišti byly
vybudovány nové pěkné prolézačky.
• Město Police nad Metují letos obdrželo dotaci ze státního rozpočtu ve
výši 200.000,- Kč, a to z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na provedení opravy
fasády radnice. Obnovu prováděla
na základě výběrového řízení firma
MATEX HK s.r.o. Hradec Králové pod
dohledem Národního památkového
ústavu, územního pracoviště v Josefově. Práce byly zahájeny po Polické
pouti dne 14. 8. Radnice je kulturní
památkou zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR a
na provedení opravy bylo vydáno
závazné stanovisko orgánu státní
ochrany památek (MěÚ Náchod).
• V letošním roce byla opravena fasáda na GE Money Bank.
• Byl upraven geologický koutek naproti hřbitovu.
• V mateřské škole bylo opraveno
sociální zařízení včetně nových keramických obkladů a dlažeb. Dále
byly zahájeny práce na dotvoření
zahradního prostoru.
• V budově základní školy byla provedena oprava podlah v sedmi třídách
druhého stupně, kde byla položena
nová podlahovina. Dále byla provedena výměna starých zářivkových
svítidel v osmnácti třídách budovy
druhého stupně za svítidla úspornější a modernější. U velké a malé
tělocvičny byla vyměněna stará výbojková svítidla za nové také úspornější metalhalogenidové reflektory.
• Vzhledem k havarijnímu stavu střechy u budovy Základní umělecké
školy Police nad Metují na Komenského náměstí byla v létě provedena
její oprava. V rámci této opravy byla
provedena rekonstrukce horního
patra budovy č. p. 107, kde má být
v budoucnu umístěna počítačová
grafika, videostřižna, kabinet, sklad,
sál výtvarného oddělení, včetně
přístupového schodiště s chodbou.
Dřevěné schodiště v objektu čp. 107
bylo nahrazeno novým, železobeto-
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novým, původní dřevěná konstrukce byla odstraněna až na stávající
stropní klenby. Střecha je opatřena
novým vikýřem směrem do Komenského náměstí a do střešní konstrukce byla vzhledem k budoucí
funkci podkrovního prostoru osazena dřevěná střešní okna z důvodu
dostatečného prosvětlení. Do všech
výše popsaných oprav budov našich
školních zařízení bylo z rozpočtu
města v letošním roce investováno
3,1 mil. Kč.
Uskutečnila se rekonstrukce povrchu místní komunikace v lokalitě
na „Záměstí“ v ulici Nad Pekárnou.
V rámci této akce pak došlo k úpravě sjezdu v ulici Žďárská.
Byla provedena dlouho očekávaná
oprava chodníků a silnice v ulici Pod
Klůčkem.
Na domě čp. 407 v ul. Na Babí bylo
provedeno kontaktní zateplení obvodových stěn a rekonstrukce bytových lodžií.
Byla opravena cesta na Radešov a
před hasičskou zbrojnicí v Pěkově
byl upraven chodník.
Došlo ke změně stanovišť odjezdů
autobusů v Bezděkových sadech autobusovém nádraží.
Ostrostřelci získali od města novou
klubovou místnost.
Hasičské jednotce jsou umožňovaná
školení a průběžně je doplňované
vybavení vyprošťovací technikou.

Společenské a jiné události

• Kromě akcí, které zajišťuje SPOZ
při MěÚ, byl na radnici přivítán pan
Karel Vacek, který se dožil 100 let.
Také byla na radnici přijata slečna
Tereza Řehořová, která získala titul
Miss Junior ČR.
• V pečovatelském domě se oslavila
Diamantová svatba – 60 let společného života manželů Hynka a Lotty
Prouzových.
• V obřadní síni radnice se kromě svateb a vítání občánků konají Stříbrné
podvečery, předávání ocenění dárcům krve a jiné významná setkání.
• Bylo založeno Muzeum papírových
modelů, které je s tímto zaměřením
jediné v ČR.
• V Pellyho domech se konalo „Pasování na školáka“, byla předána
vysvědčení deváťákům, proběhly
taneční, plesy a jiné akce.

• Stále probíhá Polická univerzita volného času a Senior klub Ostaš rozšiřuje své řady.
• Během celého léta byla otevřena
terasa Pellyho domů, kde se konaly
různé kulturní akce a návštěvníci je
mohli sledovat u kávy nebo jiného
občerstvení.
• V Pellyho domech se konala Módní
přehlídka Baobab fashion show.
• Vloni se konal již 5. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
• Konaly se jubilejní 65. PDH.

Organizování a spoluúčast
na různých akcích ve městě

• Město se zúčastnilo a podporovalo
různé akce ve městě: Den řemesel,
Běh z Police do Police, Velká maxidiskotéka aneb Rozloučení se školním rokem, Polická pouť, trhy na
náměstí, zajistilo vánoční strom a
Mikuláše s čerty, Předvánoční vytrubování s předáním Betlémského
světla. Město spolupracovalo s PoKuSem na organizování Strašidelného kláštera, s MaMiNou vytipovalo „Most nejen pro zamilované“.
• AMK oslavil letos 60 let od svého založení a město Police nad Met. AMK
udělilo Pamětní list.
• Společně uspořádaly Dětský den.
• Město podpořilo i BĚHY NA HAVLATKU. Byl to 2. ročník sprintů
do vrchu vyřazovacím způsobem
pro všechny věkové kategorie. Běhy
byly vzpomínkou na Míru Šmída.
• Další akcí podporovanou městem
bylo IN LINE BRUSLENÍ V PETROVICKÝCH ZATÁČKÁCH.
• Vloni se konal již 37. ročník Polického vandru a 49. ročník Zimního
táboření na Hvězdě.
• V našem městě vznikl FILMOVÝ
KLUB, který se věnuje filmům všeho
druhu.
• 14. ročník mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět se konal v našem městě. Partnerem hlavního organizátora Člověk v tísni je občanské sdružení JULINKA, které se celé
organizace této akce ve spolupráci
s městem ujalo. Záštitu nad festivalem převzala starostka města paní
Ida Jenková.
• Konal se 3. ročník setkání autorů
poezie v Polici nad Metují pod názvem POLICE PLNÁ POEZIE.
• Ostrostřelci spolu s městem oslavili
20. výročí obnovení svého spolku.
• ve středu 20. února zastupitelstvo
na svém 1. veřejném jednání v roce

schválilo rozpočet na rok 2013. Je
schválen jako schodkový s celkovými příjmy a výdaji ve výši 67. 877
tis. Kč /skutečnost roku 2012 byla
65.749 tis. Kč/. Celkové příjmy nebudou stačit na pokrytí rozpočtovaných výdajů a rozdíl bude tedy
pokryt zapojením přebytku hospodaření v roce 2012 ve výši 3.695 tis.
Kč a provozním revolvingovým úvěrem ve výši 2.673 tis. Kč, při navrhovaných investicích ve výši 17.721
tis. Kč.
Čeká nás velké penzum práce. Jak
jsem slibovala v prvním čísle měsíčníku, budeme se snažit, aby výsledek práce byl přínosem nám všem..
Jindra Vaníčková, Ida Jenková

Informace stavebního
úřadu k novele
stavebního zákona

Jak jsme již v minulém vydání Polického měsíčníku informovali, 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.
Proto ještě jednou s ohledem
na blížící se jaro a s tím související
nárůst aktivit stavebníků připomínáme, že 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“.

Osvobození od projednání před stavebním úřadem se s ohledem na ustanovení § 79 odst. 2 písm. n) a p) stavebního zákona vztahuje rovněž 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
2 m od hranice pozemku.
Opět připomínáme, že při výstavbě
výše uvedeného výčtu staveb je nutnost
splnění podmínky odstupu stavby min.
2 m od hranice pozemku a dále pak
naplnění všech zákonem zmíněných
podmínek a omezení, včetně 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. Platí, 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 tak může být překonán a navýšen.
Eva Justová

Rozpis lékařů
stomatologické
služby
březen 2013
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
    Tel. č.
491 582 381
02.- 03. 03. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí  
09.- 10. 03. MUDr. Lukáš Neoral ml. 491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
16.- 17. 03. MUDr. Jaromír Kopecký 602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
23.- 24. 03. Bc. J.N. Ogriščenko
491 502 425
ZS Veba – Olivětín 6, Broumov
MUDr. Vjač. Ogriščenko 491 502 525
30. 03.
ZS Veba – Olivětín 6, Broumov
31. 03.
MUDr. Lukáš Neoral ml. 491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
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Par.

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MESTO POLICE NAD METUJÍ

Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2013

Návrh rozpoctových výdaju pro rok 2013

Pol.

Třída 1

Položka

Rozpočet
Návrh 2013
2012

Daňové příjmy

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

1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1340 Poplatek odpad
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 Odvod z loterií a jiných podobných her
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební,
0 1361
matrika,CzechPoint…)
0 1511 Daň z nemovitostí

Třída 1 **

Celkem daňové příjmy

6 300 000 9 000 000
400 000
500 000
510 000
900 000
6 000 000 8 500 000
2 050 000 1 430 320
14 500 000 18 000 000
0
200
2 000 000 2 020 000
125 000
135 000
75 000
80 000
30 000
20 000
25 000
25 000
1 250 000
90 000
0
900 000
200 000

270 000

4 000 000

4 200 000

37 465 000 46 070 520

Třída 4
Přijaté dotace
0 4111 Neinvestiční přijaté transfery -volby
0 4112 Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotační vztah
0
0
0
0
0

4116 Ostatní neinv. transfery ze SR
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnost
4134 Převody z rozpočtových účtů

Třída 4 **
Třída 2

Celkem přijaté dotace

0

194 500

4 042 640

3 576 500

2 200
767 696
0
591 144
350 000

75 000
10 000
784 948
15 600
358 000

5 753 680

5 014 548

Nedaňové příjmy

0
1032

*
*

Přijaté splátky půjčených prostředků
Lesní hospodářství

0
400 000

800 000
200 000

2143

*

Cestovní ruch

162 900

126 000

2219

*

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2321

*

Odvádění a čištění odpadních vod

3311
3313
3315

*
*
*

3349

*

133 000

130 000

3 960 000

3 993 000

Divadelní činnost
Kino
Činnost muzeí a galerií - MPMP

350 000
120 000
550 000

350 000
20 000
600 000

Měsíčník

148 000

146 000

450 000

540 500

3392

*

Zájmová činnost v kultuře (CKV)

3399

*

Ostatní záležitost kultury - CKV kultura

3412

*

25 000

65 000

Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach)

100 000

90 000

3612

*

Bytové hospodářství

152 000

152 000

3613

*

Nebytové hospodářství

145 000

146 300

3632

*

Pohřebnictví

3639

*

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3722

*

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

*

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3900

*

Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ

17 000

71 000

4351

*

Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

213 000

215 000

5311

*

Bezpečnost a veřejný pořádek - MP

6171

*

Činnost místní správy

6310

*

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6409

*

Ostatní činnosti jinde nezařazené

245 000

215 000

2 087 550

1 645 520

8 000

15 000

800 000

600 000

30 000

30 000

136 000

205 000

15 000

40 000

12 400

4 000

Třída 2 *

Celkem nedaňové příjmy

10 259 850 10 399 320

SUMA

Celkem příjmy

53 478 530 61 484 388
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Par.
1014
1032
2141
2143
2212
2219
2221
2321
2341
3111
3113
3231
3299
3311
3313
3314
3315
3317
3319
3322
3349
3392
3399
3412
3419
3429
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3733
3745
3900
4351
5212
5311
5512
6112
6118
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

Pol.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
FINANCOVÁNÍ
8124
8124
8124

Položka

Rozpocet 2012 Návrh 2013

Zvírata - útulek
Lesní hospodárství
Vnitrní obchod
Cestovní ruch - CKV infocentrum
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz verejné silnicní dopravy
Odvádení a cištení odpadních vod
Vodní díla v zemedelské krajine
Predškolní zarízení
Základní školy
Základní umelecké školy
Ostatní záležitosti vzdelávání
Divadelní cinnost
Kino
Cinnosti knihovnické
Cinnosti muzeí a galerií
Výstavní cinnost v kulture - Regionální muzeum Náchod
Vedení kronik
Kulturní památky
Mesícník, kvícerovské noviny
Zájmová cinnost v kulture - CKV
Ostatní záležitost kultury - CKV kultura
Sportovní zarízení v majetku obce (vlek+beach.hrište..)
Ostatní telovýchovná cinnost
Ostatní zájmová cinnost a rekreace
Verejné osvetlení
Pohrebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sber a svoz nebezpecných odpadu
Sber a svoz komunálních odpadu
Využívání a zneškod. komunálních odpadu
Monitoring pudy a podzemní vody
Péce o vzhled obcí a verejnou zelen
Ostatní cinnosti - PUVC
Pecovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Ochrana obyvatelstva
Bezpecnost a verejný porádek
Požární ochrana - dobrovolná cást
Zastupitelstva obcí
Volba prezidenta CR 2013
Cinnost místní správy
Obec. príjmy a výdaje z finan. operací
Pojištení funkcne nespecifikované
Prevody vlastním fondum v rozpoctech územní úrovne
Ostatní financní operace
Financní vyporádání minulých let
Ostatní cinnosti jinde nezarazené
Výdaje

20 000
388 000
18 000
420 500
3 915 000
165 000
6 000
759 000
100 000
1 315 000
5 411 182
3 724 000
56 000
682 000
120 000
1 728 000
1 323 010
0
46 000
625 000
284 000
1 878 500
263 500
1 956 000
1 102 000
224 220
1 405 600
484 360
400 000
3 759 498
25 000
1 890 000
1 674 000
63 000
1 409 200
25 000
1 206 100
0
906 840
743 200
1 746 000
0
11 038 300
140 000
176 000
350 000
2 815 000
21 520
66 000
56 874 530

21 000
16 100
12 000
414 400
6 166 200
165 000
6 000
930 000
175 000
1 725 000
5 376 100
4 510 948
20 000
630 400
53 500
1 837 000
800 000
160 000
48 000
515 000
298 000
1 981 080
408 000
7 578 200
1 452 500
255 740
1 423 780
488 600
400 000
3 267 760
25 000
2 100 000
1 823 000
63 000
1 526 800
71 000
1 220 820
20 000
922 400
801 500
1 740 000
194 500
11 328 000
115 000
140 000
358 000
2 296 320
81 470
106 000
66 068 118

Splátka úveru Pellyho domy
Splátka dlouh.úveru COV - od KB a.s.
Splátka pujcky COV - SFŽP
Výdaje celkem

2 000 000
1 000 000
450 000
60 324 530

360 000
999 960
450 300
67 878 378

53 478 530
6 865 000
0
0
60 343 530

61 484 388
3 695 000
26 200
2 672 790
67 878 378

Celkem príjmy
8115 Zapojení prebytku minulého roku
8115 Zapojení prebytku minulého roku - sociální fond
8113 Zapojení revolvingového úveru
Úhrnem príjmy + financování

Výměna a doplnění
značení ulic

Akce zarazené do rozpoctu roku 2013
Název akce
Komunikace
Komunikace K Vodojemu
Pekov - Vyasfaltování plácku a úprava komunikace za školou
Hlavnov - Komunikace na Malé Strane oprava povrchu
Radešov - komunikace Jirásek - obchvat
Opravy komunikací, prekopu ve meste
Rozšírení komunikace Na Sibiri, zadní cást

Kc
2 300 000
700 000
250 000
400 000
100 000
200 000

Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkovište)
Projektová dokumentace autobusových zastávek
Oprava chodníku ve Smetanove ul., asfalt
Oprava chodníku ul. Ždárská, spojnice s ul. Pod Betlémem

30 000
20 000
100 000

Komunální služby a územní rozvoj (mestské objekty)
PD urbanistická studie, peší zóna, námestí, aut. nádraží, cena P. Parlére

51 000

Projektová dokumentace - Úprava prostoru pred smutecní síní
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výberová rízení, DUR domky,
pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštení splaškových vod do
vodotece, soupis místních památek.
Pruchod z námestí skrz radnici c.p. 97 - úprava prostoru
Pruchod z námestí skrz radnici c.p. 97 - elektronické úrední desky
Rekonstrukce objektu AMK Police n. M.
Oznacení ulic
Rezerva na havárie a mimorádné události + rezerva na požadavky OV

15 000

Sportovní zarízení v majetku obce
Víceúcelové venkovní hrište - budovy, haly a stavby
Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišt

100 000
150 000
50 000
500 000
30 000
350 000
6 900 000
80 000

Odvádení a cištení odpadních vod
ZVA projektu Intenzifikace COV Police nad Metují
Hlavnov - Komunikace na Malé Strane - deštová kanalizace

360 000
250 000

Vodní díla v zemedelské krajine
PD ke stav. povolení rekonstrukce havarijního stavu hlavnovského rybníka

175 000

Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
ZŠ - Realizace energetických úspor - príprava akce, výberové rízení
ZŠ - Stará budova - podlahy, osvetlení , výmena oken, vstupní hala
MŠ - Zahrada 2. etapa
MŠ - Rekonstrukce dets.sociál. zarízení -1.trída
ZUŠ (rekonstrukce podkroví, dokoncení)
Památky
Výmena oken radnice + fasáda cp. 98 II. Etapa (kostelní ulice)
Kovárna Drašnar - fasáda - podíl mesta na akci
Verejné osvetlení
Audit verejného osvetlení

85 000
930 000
500 000
150 000
2 000 000
500 000
15 000
30 000

Územní plánování
Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015
Celkem zarazeno do návrhu rozpoctu 2013

400 000
17 721 000

AKCE POD CAROU

Oprava chodníku v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky
Výmena serveru MeÚ se software, vcetne instalace a reinstalace aplikací
Oprava komunikace na Zderinu
MŠ - Výmena oken, zateplení a prístrešek u malé MŠ
MŠ - linoleum III.trída
Demolice kotelny zahradnictví

200 000
300 000
500 000
400 000
120 000
150 000

PODMÍNENO DOTACÍ

Opravy komunikace prumyslová zóna Hauk, dotace KHK
Kríž se sochou sv. Václava

1 500 000
100 000

Město je s ohledem na ustanovení § 33
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“) ve spojení s ustanovením § 2 odst. 2
vyhlášky č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy, o způsobu použití a umístění čísel k
označení budov, o náležitostech ohlášení o
přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k
přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů,
povinno umisťovat na některé nemovitosti
tabulky s označením ulic.
Podle citovaných právních předpisů umístí obec na svůj náklad tabulky s názvem ulice
vždy na začátku a na konci každé ulice a před
a za křižovatkou s jinou ulicí, přičemž vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné
připevnění tabulky s označením ulice na své
nemovitosti s tím, že do budoucna nesmí být
v blízkosti tohoto označení umístěny žádné
jiné nápisy a označení nesmí být poškozeno,
odstraněno nebo zakryto.
V loňském roce byla provedena prohlídka
města, přičemž v plnění zákonné povinnosti ze strany města byly shledány určité nedostatky, které bychom rádi v letošním roce
napravili. Na některých budovách, které se
nacházejí na začátku a na konci každé ulice
a před a za křižovatkou s jinou ulicí nám tabulky s označením ulice zcela chybí, případně
jsou poškozené korozí, a jsou nečitelné, přičemž vedle toho že poškozují povrchové vrstvy omítek na nemovitostech, tak působí velmi
nevzhledně.
Zájmem města je proto toto chybějící či nevhodné označení vyměnit za nové. S ohledem
na ustanovení § 30 zákona o obcích pak bude
výměna označení ulice provedena výhradně
na náklad města. Tímto článkem bychom tedy
chtěli širší veřejnost seznámit s naším záměrem, přičemž vlastníci nemovitostí (budov),
budou ještě osloveni přímo dopisem. Výměna
označení ulic na nemovitostech (budovách)
proběhne v průběhu jara letošního roku s
tím, že výměnu provedou pracovníci společnosti Technické služby Police nad Metují, s.
r. o., přičemž o jejich vstupu na pozemek a o
provádění prací budou vlastníci nemovitostí
těmito pracovníky vyrozuměni.
Děkuji touto cestou všem, kterých se to
týká, že budou i nadále ochotni plnit svou
zákonnou povinnost spočívající ve strpění
umístění označení ulice na své nemovitosti,
a velmi si této vstřícnosti cením! V případě
dotazů jsem připraven na ně odpovědět buď
osobně v kanceláři či prostřednictvím telefonu či e-mailu (606 719 554; skop@meu-police.cz).
Jiří Škop, místostarosta
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Sto startů aneb
poprvé z Police

Nekomerční projekt 100 startů z
českých měst byl zahájen v pátek 8.
února 2013 ve 13:10 startem horkovzdušného balónu z náměstí v Polici
nad Metují (více o projektu na webu:
www.stostartu.cz). V koši balónu se
nad zimní krajinou vznesli piloti David Línek a Honza Kavan a zástupci
města Police nad Metují (autor a paní
starostka). Start neproběhl úplně bez
problémů, ale díky rychlosti, s jakou

jsme se „odrazili“ od země, nedošlo v
prostoru náměstí naštěstí k žádným
škodám. Po získání nezbytné výšky
(kolem 1000 m) jsme nabrali přibližně severovýchodní kurs, a nechali se
příznivým větrem unášet k Polickým
(a posléze i Broumovským) stěnám.
Přeletěli jsme Suchý Důl a východně
minuli Slavný. Podél Třešňové rokle a
Velké kupy jsme se přiblížili ke Koruně,
kterou jsme překonali přeletem přímo
nad vyhlídkou. Po průletu nad Božanovem nás vítr mírně stočil k Hejšovině,

u které se piloti rozhodli využít vhodných podmínek a nastoupat nad mraky,
které halily celou Polickou pánev. Nastoupali jsme až do výšky 2000 m n.m.,
avšak očekávaný výhled na Krkonoše
či Orlické hory se nekonal, neboť oba
horské hřebeny byly zakryté hradbou
mraků. Následně jsme (stále severovýchodně) pokračovali v letu, přeletěli
jsme Radków, a přiblížili se nad Wambierzyce, kde nás to mírně začalo stáčet
k Náchodu (což bylo překvapivé nejen
pro piloty, ale i pro posádku doprovodného vozu, která se v té době pohybovala k blízkosti Tlumaczówa). Když jsme se
ocitli nad poměrně
rozsáhlými lesy, začal
jsem být mírně nervosní, zejména z obavy o
tom, kam vlastně přistaneme. Naštěstí po
chvíli se vítr opět stočil
a přenesl nás nad pole
a malé osady. U jedné z
těchto osad jsme nakonec přistáli. K přistání
si piloti vybrali krásnou idylickou celkem
rovně vypadající louku blízko silnice. Jak
se balon blížil k zemi,
zvětšovala se rychlost,
s jakou jsme se k zemi
přibližovali, a idylická
rovinka se změnila v
celkem svažitý pozemek rozdělený příčně poměrně vysokou
mezí. David Línek nás
těsně před kontaktem s matičkou zemí
poučil o tom, čeho se
máme v koši držet, jak
máme ztlumit náraz,
abychom si neublížili.
Mohu směle říct, že při
kontaktu koše se zemí
veškerá jeho doporučení vzala za své. Byla
to větší racka, než jsme čekali, v důsledku čehož se na mých zádech ocitla
nejen paní starostka, ale na chvilku i
druhý pilot. Já jsem se poměrně tvrdým
nárazem na plynovou láhev přesvědčil
o tom, že zákon o neprostupnosti hmot
skutečně platí. Celkem hrubě jsme drkotali po idylické loučce, pročež se David Línek rozhodl (vidouce poměrně
značnou terénní vlnu – mez, kde bychom se patrně – alespoň my, pasažéři
– vysypali z koše) zvednout a narovnat
balón. Následně, už za snížené rychlos-
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ti, se pokusil o druhý přistávací manévr … Bylo to vesměs podobné prvnímu
nárazu, nicméně už to nebylo tak tvrdé.
Klouzali jsme po louce, a pomalu zjišťovali, že to není louka, ale pastvina plná
kravinců, a že se celkem blíží ohradník
a za ním celkem hluboká (rozmrzlá)
orba… Balon se pilotovi podařilo zastavit na hranici pastviny, a dokonce se podařilo ho nijak o ohradník nepoškodit.
Všichni jsme se z balonu vykutáleli (doslova) vesměs zdraví, a hlavně šťastní.
Po chvíli k nám dorazil doprovodný
vůz a my mohli upřesnit naši polohu.
Přistáli jsme přibližně v 15:20 u obce
Kamieniec nedaleko polského Klodzka.
Teprve po přistání jsme si uvědomili, že
jsme dopustili, aby se oba zástupci vedení města ocitnuli na palubě jednoho
létajícího zařízení (sic!), nicméně zejména díky zkušenosti a šikovnosti pilotů dopadl let na výbornou a starostka
i místostarosta zůstali pro budoucnost
města zachováni. :).
Ještě jednou za naše město děkujeme, že jsme mohli být u toho, a že jsme
mohli být prvním městem v České republice, odkud tento zajímavý (a poněkud bláznivý) projekt odstartoval. Z
reakcí, kterých se nám nyní dostává od
kolegů z jiných měst a obcí, jakož i přímo ze Svazu města a obcí ČR, je zřejmé,
že se jedná o projekt velmi zajímavý, a
že vize autorů nápadu, realizovat sto
nekomerčních startů z náměstí měst a
ovcí v Česku, se podaří naplnit. Všem
následovníkům z řad vzduchoplavců,
jakož i z řad zástupců dalších měst, či
novinářů, kteří budou dalšími piloty
přizváni (zdarma) na palubu, přeji ostrý obraz, dobrý luft a bezpečné přistání!
Jiří Škop, místostarosta
p. s. k přistání, jaké jsme zažili, doplňuji,
že podle tvrzení obou pilotů, nastává takovéto tvrdé přistání jen velmi ojediněle,
jinak piloti v absolutní většině případů
sedají na zem jako do bavlnky (pokud
neskončí na stromě).

Zimní údržba Pěkov

Na začátku měsíce ledna došlo k
drobné změně v provádění zimní údržby chodníku v Pěkově. Důvodem této
změny bylo rozhodnutí osoby, která
zimní údržbu na základě dohody o provedení práce prováděla, tuto činnost
dále nevykonávat. Bohužel, právě o
činnost této osoby se de facto opíralo
zajišťování údržby chodníku, přičemž
technické služby, které jsou jinak na
území města za provádění zimní údrž-

by odpovědné, přijaly rychlé opatření.
Na základě tohoto opatření se budou
snažit v co možná nejkratším čase zajistit vyhrnutí chodníku v celé délce
Pěkova. Nicméně je to řešení dočasné,
které bude aplikováno pravděpodobně
do konce tohoto zimního období. Bude
věcí dalšího jednání mezi osadním
výborem, občany Pěkova a vedením
města, vytipovat dalšího pokračovatele zimní údržby pěkovského chodníku
(pozn. aut.: v tuto chvíli evidujeme jednoho zájemce o tuto práci, což je pozitivní!). Kdo však bude případně zimní
údržbu chodníku v Pěkově zajišťovat
během příští zimy je nyní otevřené a
bude to dojednáno během letošního
podzimu. Tímto bychom chtěli poděkovat občanům Pěkova za trpělivost,
pokud v případě kalamity nebudeme
zvládat chodník vyčistit v takových
časech, v jakých byli zvyklí, nicméně
mohu slíbit, že se budeme snažit být v
Pěkově co možná nejdříve!
Jiří Škop, místostarosta

Něco málo
k výběru poplatku
za odpady...

Jako každoročně probíhá od ledna
na městském úřadě intenzívní výběr
poplatku za odpady, jak jste jistě zaznamenali v minulém měsíčníku, trochu
podle nových pravidel (viz. vyhláška
č.2/2012)
Snad jste si povšimli letáčků na plakátovacích plochách a na výloze Koloniálu Purkert na náměstí (tímto děkuji
panu vedoucímu za ochotu a spolupráci), které Vás upozorňují na dvě rozdílné částky poplatku v návaznosti na
termín jejich uhrazení - 500 Kč a 600
Kč. Tato nápověda má sloužit pouze
jako upozornění, že se něco děje, že
nastala změna, která by mohla citelně
poznamenat Váš rodinný rozpočet. Celkem logicky se množí dotazy, jak je to
vlastně s touto částkou, tak tedy – výše
poplatku pro rok 2013 byla stanovena
částkou 600,-Kč na osobu a rok, řádný
termín k zaplacení datem 31. 3. 2013.
Protože se stále nacházejí občané, kteří tento termín zcela ignorují, s placením nepospíchají, rozhodli jsme se
pro motivační prvek – při úhradě poplatku v řádném termínu, tedy do 31.
3., bude automaticky poskytnuta sleva
ve výši 100 Kč na osobu a rok, zaplatíte tedy 500 Kč jako v minulých letech.
U čtyřčlenné rodiny je úspora zřejmá,
a přitom nemusíte udělat nic víc, než
splnit si svoji povinnost vůči městu

v termínu. Je to jednoduché, kdo si svoji povinnost splní řádně, zaplatí stejně
jako v předešlých letech, kdo je trošku
lajdák, zaplatí víc. Zodpovědnost za
nárůst této částky je pro letošní rok
opravdu jen na Vás. Nezastírám, že inspirace přišla z jiných měst – jaký bude
mít efekt u nás, a jak to bude v příštím
roce, uvidíme. Zaleží to možná trochu i
na Vás samotných. Bohužel tato změna nese s sebou i jedno negativum. Při
rozdělení poplatku na dvě splátky, jak
byli mnozí z Vás zvyklí (zcela v souladu
s vyhláškou) se nevyhnete úhradě částky v celkové výši 600,- Kč – nedodržíte
podmínku úhrady celého poplatku do
31. 3. 2013.
Ještě jedna výrazná změna nastala
– do roku 2012 byli občané nahlášení
k trvalému pobytu na ohlašovně (na
adrese městského úřadu) od placení
tohoto poplatku osvobozeni, a to z důvodu, že se v minulosti jednalo o zcela
administrativní údaj. Tato adresa byla
úředně přidělována občanům, kteří se
prokazatelně ve městě nezdržovali, žili
neznámo kde. V současnosti však, s nástupem množících se exekucí, se stále
častěji setkáváme s tím, že majitelé
domů a bytů nechávají úředně zrušit
pobyt občanům nežijícím řádným způsobem, kteří ve skutečnosti na adrese
svého trvalého pobytu opravdu nebydlí, nemají zde ani svoje věci, ale zdržují
se nadále na území města. Dostali se
nám tudíž do osvobození lidé, kteří
v podstatě dostávali výhodu za to, že
se nechovají, jak mají - a to není správné. Proto tedy – od roku 2013 se ruší
osvobození od placení tohoto poplatku
občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese městského úřadu!
Úleva ve výši 60% z celkové částky
pro studenty v denním režimu, ubytované přechodně mimo území města
stále platí, tuto skutečnost je však třeba doložit – to již většina rodičů těchto studentů ví. Ani u ostatních úlev a
osvobození v placení poplatku nenastala žádná jiná změna.
Věřím, že Vám tato informace pomůže k Vašemu správnému rozhodnutí kdy a jak poplatek uhradit. Můžete se zastavit na městském úřadě
každý pracovní den. V naší kanceláři
pokladny, v přízemí vpravo za hlavními
dveřmi, jsme dvě pracovnice. Nemělo
by se tedy stát (kromě polední přestávky), že byste ve své snaze uhradit
poplatek v pracovní době (vyvěšeno
na vstupních dveřích úřadu) neuspěli.
Platbu můžete zaslat i na účet č. 9005 –
4629551/0100.

V případě dotazů a nejasností mrkněte na stránky města www.meu-police.cz nebo přímo volejte na tel. č. 491
509 991.
Daniela Adamová - FSO

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 20.2.2013
jeden pes.

Jedná se o jednoho černého mladého psa, křížence, který je v útulku již od
května 2012.
2 malá světlá listopadová štěňátka,
která byla nabízena v posledním čísle
našla ke konci ledna nový domov v Polici nad Metují a na Trutnovsku.
Jejich maminky, menší rezaté kříženky se ujali lidé přímo z Police.
Pro odrostlejší štěně – psa černé
barvy si mají v den uzávěrky tohoto
čísla přijet noví majitelé.
Všem pejskům přejeme, aby se jim v
nových domovech líbilo.
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.
estranky.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.
Jana Hlaváčková FSO
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Několik slov a čísel o
pečovatelské službě v
roce 2012

Pečovatelskou službu v roce 2012 využilo
v Polici nad Metují 11 mužů a 46 žen. Smlouvu o poskytování služby má uzavřeno 73 klientů.
Věkové složení : 0 - 65
2 klienti
66 - 80 32 klientů
81 - 100 39 klientů
Věkový průměr klientů je 77 let.
Nejstarší klientka pečovatelské služby
oslavila v lednu letošního roku 91 narozeniny.
Pečovatelskou službu zajišťují 3 pečovatelky, jeden správce a vedoucí sociálního odboru plní pro
uživatele pečovatelské služby funkci sociální pracovnice.
V roce 2012 pečovatelky rozvezly 5193 obědů 38 klientům, 995 nákupů 16 klientům, doprovod k lékaři, na poštu a
další různé pochůzky využilo 74 klientů 941x.
S úklidem domácnosti, mytím společných prostor, mytím
oken, úklidem po malování pomáhaly pečovatelky 84 lidem
603x. 16 lidem vypraly a vyžehlily 138 kg prádla, s osobní
hygienou a další péči o osobu pomáhaly 19 klientům 384x.
Toto jsou nejvyužívanější úkony prováděné pečovatelskou službou.
Příjmy z poskytování těchto služeb činily v minulém roce
223 437,-Kč.
Dotace získané od Královéhradeckého kraje 45 000,-Kč.
Přijaté neinvestiční dary 100 000,-Kč.
Výdaje na pečovatelskou službu 1 257 993,-Kč.

Usnesení rady města
ze zasedání č.. 3, 4, 5 / 2013
ze dne 28.1., 4.2. a 18. 2. 2013

• RM doporučuje ZM ke schválení návrh Grantové komise na rozdělení
finanční podpory jednotlivým žadatelům.
• RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují převedla částku 19
809,35 Kč (zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2012) z rezervního
do investičního fondu.
• RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují pořídila z prostředků
svého investičního fondu investiční
majetek – klavír YAMAHA GB1 K PE
v ceně 235 000,- Kč.
• RM bere na vědomí navržené dodatky smlouvy o nájmu vozidla
Škoda Fabia 1,2 TSI, RZ 4H9 4507,
smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy, a návrhu budoucí kupní
smlouvy, přičemž souhlasí s uzavřením smluvních dodatků, a s
ohledem na své předchozí usnesení
pověřuje místostarostu jejich podpisem.

„To byl moc pěkný masopust“

pochválili obyvatele pečovatelského domu, kteří se 7.
února masopustního karnevalu ve společenské místnosti
DPS zúčastnili. Moc se líbil i Marušce Ryšavé, která tam již
pravidelně chodí s Hildou Bednářovou hrát. V letošním roce
byl v duchu „devatero řemesel“, mohli jsme tam potkat cukrářku, zahradnici, montéra i kuchaře. Pečovatelky vyzdobily
místnost a připravily pohoštění. Jako každý rok je jedním z
programu masopustu bohatá tombola, na které se obyvatele
podíleli sami. Pobavit se přišlo 35 lidí z celkových 43 obyvatel pečovatelského domu. Většina z nich se vydržela bavit do
půl sedmé. Zpívalo se i tancovalo.
Děkuji zaměstnancům pečovatelské služby za přípravu a
organizaci karnevalu, paní Ryšavé a paní Bednářové za skvělou muziku a Kvíčerovské pekárně za výtečné koblihy, které
jsme dostali za poloviční cenu.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

• RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu CZ-PL projektu
„Mezinárodní modelářské dny“ z
Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis za podmínky, že finanční
spoluúčast města nepřekročí 15 %.
• RM podporuje iniciativu studentů
gymnázia Open Gate, kteří usilují o
to, aby sir Nicholas Winton byl oceněn Nobelovou cenou za mír a souhlasí s tím, aby se město stalo signatářem organizované petiční akce.
• RM ukládá ředitelům PO, vedoucím
odborů a předsedům osadních výborů, aby pravidelně přispívali informacemi do Polického měsíčníku.
• RM schvaluje Ceník pronájmu klubovny v Hlavňově platný od 1. 2.
2013.
• RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2013.
• RM souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí příspěvku k úhradě
ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje s Královéhradeckým krajem a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
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• RM souhlasí s tím, aby budova radnice, Masarykovo náměstí 98, Police
nad Metují, sloužila jako předloha
pro vyhotovení papírového modelu,
který bude do budoucna využíván k
prezentaci města, ale zároveň bude
předmětem komerčního prodeje, a zároveň souhlasí s tím, aby si
zpracovatel modelu pořizoval kopie
projekčních podkladů budovy z archivního spisu budovy radnice.
• RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na provozování Divadelního klubu Kolárova divadla R. S,
bytem ................... Police nad Metují,
a pana J. J., ........................ Zároveň
schvaluje pronájem těchto nebytových prostor výše uvedenému vítězi
- nájemci, a to od 1. března 2013, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno
ve výši 4000 Kč měsíčně. Nájemce
dodrží podmínky výběrového řízení a bude Divadelní klub provozovat
v souladu s vlastní nabídkou, na základě které byl vybrán.
• RM schvaluje podání žádosti o
grant z rozpočtu Královéhradecké-

ho kraje, program Podpora a rozvoj
profesionálních i neprofesionálních
aktivit, s názvem „66. Polické divadelní hry“.
• RM doporučuje požádat o finanční podporu projektu zaměřeného
na výstavbu venkovní učebny do
programu Královéhradeckého kraje a současně podat žádost v rámci
XLIII. výzvy MŽP.
• RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Zajištění
výběrového řízení na poskytovatele
podlimitní veřejné zakázky „Soubor
opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují“.

1. Kritéria: nabídková cena, váha 100 %
2. Obeslané firmy:
CEP a.s., Hradec Králové;		
Ingenering Krkonoše a.s., Trutnov
Ing. Tomek Jan, Malé Svatoňovice;
Centrum rozvoje, Česká Skalice
Profesionálové a.s., Hradec Králové
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop, místostarosta; Ing. Pavel
Pohner, tajemník, Ing. Pavel Scholz, odbor IMŽP
náhradník: Ing. Jan Troutnar, ved. odboru IMŽP

• RM schvaluje nominaci Miroslava
Pichla na ocenění dobrovolníků KŘESADLO 2013 - cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
• RM schvaluje předloženou inventarizační zprávu za rok 2012 a souhlasí s návrhem na vyřazení majetku, který je přílohou inventarizační
zprávy.
• RM schvaluje organizační směrnici
rady města č. 2/2013 o oběhu účetních dokladů, vedení účetnictví a
nakládání s majetkem města Police
nad Metují a organizační směrnici
č. 3/2013 k opravným položkám a
pohledávkám
• RM schvaluje přidělení městského
bytu č. 4 - 2+1 v domě č.p. 309 v ulici 17. listopadu panu M. M. a G. N. na
dobu určitou tří měsíců s možností
dalšího prodloužení nájmu, budou-li nájemci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu. Podmínkou přidělení bytu je, že žadatelé
do 28. 2. 2013 doloží potvrzení o
bezdlužnosti městu.
• RM schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 345 s pozemkem st.č. 386/2
o výměře 105 m2 a pozemkem p.č.
1254/2 o ploše 142 m2 v k.ú. Police
nad Metují.
• RM schvaluje pověřit firmu M&M
reality holding a.s. zprostředkováním prodeje „Zeleného domečku“
na základě dohody o zprostředko-

•

•

•

•

•

vání na dobu určitou tří měsíců s
možností dalšího prodloužení.
RM doporučuje ZM ke schválení
změnu nabídkové kupní ceny při
prodeji „Zeleného domečku“ - budovy č.p. 345 s pozemkem st.č. 386/2
o výměře 105 m2 a pozemkem p.č.
1254/2 o ploše 142 m2 v k.ú. Police
nad Metují na 1.580.000,- Kč.
RM schvaluje výpůjčku 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
Základní umělecké škole Police nad
Metují.
Zároveň RM souhlasí, aby byla po
získání právní subjektivity Polického symfonického orchestru uzavřena dohoda o společném nekomerčním užívání půjčených nebytových
prostor mezi ZUŠ a PSO.
RM schvaluje finanční vypořádání s
nájemcem Divadelního klubu p. Š. P.
po skončení nájemního vztahu prostřednictvím smlouvy o vzájemném
vypořádání závazků a pohledávek
takto:
1) Pan P. ponechá městu zařízení v
Divadelním klubu, které pořídil na
své náklady v této hodnotě:

- venkovní dřevěná terasa 31 500,00 Kč
- židle plast 20 ks
7 425,00 Kč
- stůl plast 5 ks
2 557,50 Kč
- pískoviště dřevo
4 125,00 Kč
- venkovní osvětlení 3ks 1 873,50 Kč
- dávkovač mýdla 2 ks
517,50 Kč
- zásobník ručníků 2 ks
517,50 Kč
Celková částka:
48 516,00 Kč

2) Z částky 48.516,- Kč bude odečtena likvidace 2 ks lednic Zanussi
ZT 155 Ao o celkové ceně 4.960,- Kč,
které p. P. odstranil z majetku města
v průběhu nájmu. Rozdíl v celkové výši 43.576,- Kč odečte město z
částky ve výši 48.960,- Kč, kterou
pan P. dluží městu za nájemné a
služby k 28. 2. 2013.
3) Pan P. uhradí městu zbývající
dluh ve výši 5.384,- Kč před podpisem smlouvy o vzájemném vypořádání závazků a pohledávek, nejpozději do 28. 2.2013.
4)Pan Piši předá DK s vyčištěným
lapolem.
• RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci rozpočtového výhledu do
roku 2016.
• RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 1048/51 o výměře 197 m2
v k.ú. Police nad Metují firmě MEDICA - LANGER s.r.o. Kupní cena je
stanovena ve výši 100,- Kč/m2 a

•
•

•

•

•

•

•

bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup pozemku p.č. 1110/6 o výměře
202 m2 v k.ú. Velká Ledhuje
od manželů J. a M. K. Kupní cena je
stanovena 70,- Kč/m2 za část pozemku pod komunikací (1/4 plochy) a 50,- Kč/m2 za zbývající část
pozemku. Celková kupní cena ve
výši 11.110,- Kč bude uhrazena při
podpisu kupní smlouvy. Město rovněž uhradí náklady spojené s odkupem pozemku - znalečné, kolkovné,
a daň z převodu nemovitosti.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Zajištění
výběrového řízení na poskytovatele podlimitní veřejné zakázky Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“
firmu Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 552 03 Česká
Skalice, IČ: 266 40 767, s nabídkovou cenou 33.900,- Kč bez DPH (tj.
41.019,- s DPH) a schvaluje uzavření mandátní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení
směnu pozemků v k.ú. Police nad
Metují s firmou HAUK s.r.o. takto:
1) město přenechá firmě HAUK s.r.o.
pozemek p.č. 993/1 o výměře 754
m2
2) firma HAUK s.r.o. přenechá městu pozemek p.č. 1036/7 o výměře
60 m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou ve výši 100,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře vzájemně směněných
pozemků, který činí 694 m2 ve prospěch firmy HAUK s.r.o., uhradí firma HAUK s.r.o. městu kupní cenu ve
výši 69.400,- Kč do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. RM schvaluje
hospodaření Knihovny města Police
nad Metují za rok 2012. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářské výsledku
Knihovny města Police nad Metují ve výši 80 229,64 Kč dle návrhu
předloženého ředitelkou knihovny.
RM schvaluje hospodaření ZŠ a MŠ
Police nad Metují za rok 2012. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
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• RM schvaluje návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářské výsledku
ZŠ a MŠ Police nad Metují ve výši
170 892,83 Kč dle návrhu předloženého ředitelem školy.
• RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Police
nad Metují pro rok 2013.
• RM schvaluje hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2012. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
• RM schvaluje návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářské výsledku MŠ Police nad Metují ve výši 18
729,23 Kč dle návrhu předloženého
ředitelkou mateřské školy.
• RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Police nad
Metují pro rok 2013.
• RM bere na vědomí hospodaření
města za období od 1. 1. do 31. 12.
2012. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
• RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 08/04/2012 v plném rozsahu
a doporučuje ke schválení prodej
pozemků p.č. 1163/4 o výměře
3735 m2, 1163/9 o výměře 488 m2
a 1163/10 o výměře 589 m2 v k.ú.
Police nad Metují firmě HAUK s.r.o.
Kupní cena je stanovena ve výši
300,- Kč/m2 a celkovou kupní cenu
ve výši 1.443.600,- Kč uhradí kupující ve čtyřech splátkách takto:
1) 350.000,- Kč do 25. 3. 2013
2) 350.000,- Kč do 25. 6. 2013
3) 350.000,- Kč do 25. 9. 2013
4) 393.600,- Kč do 25. 11. 2013
• RM schvaluje upřesnění zadávacích
podmínek architektonické soutěže
Cena Petra Parléře z hlediska řešení Kostelní ulice, souhlasí s navrženými soutěžními podmínkami a v
rámci soutěže pověřuje:
a) místostarostu Mgr. Jiřího Škopa zastupováním v hodnotitelské radě
(porotě) a zajišťováním komunikace se sekretariátem soutěže, jakož
i dalším jednáním za město v rámci
soutěže;
b) člena komise územního plánování MgA. Viktora Vlacha - pozicí
náhradníka hodnotitelské rady (poroty);
c) investičního technika Ing. Pavla
Scholze - zajišťováním odpovědí na

dotazy soutěžících týkající se podkladů a soutěžního zadání města.
• RM dále schvaluje bezplatné užití
městského znaku pro účely prezentace a propagace této soutěže.
• RM schvaluje následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Interiér vstupní haly základní školy“ v
Polici nad Metují.

1. Kritéria: nabídková cena váha 100%
2. Obeslané firmy:
Broumstav s.r.o., Broumov;
Pfeifer Miroslav f.o., Police nad Metují;
VPS vše pro stavby s.r.o., Náchod;
KOLBA s.r.o., Radešov
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
Ing. Scholz Pavel – investiční technik;
Mgr Karel Nývlt – ředitel ZŠ
náhradník:
Ing. Troutnar Jan - vedoucí odboru
IMŽP; Eva Justová - pověřená ved. OV

zemku st.č. 78 o výměře 578 m2,
spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 167/1 o celkové výměře 795
m2 a spoluvlastnického podílu ½
pozemku p.č. 167/2 o celkové výměře 1449 m2 v k.ú. Pěkov.
• RM schvaluje následující dodatky
smluv uzavřených mezi Technickými službami Police nad Metují s.r.o.
a městem Police nad Metují:
a) Dodatek č. 1/2013 Smlouvy o
zajištění správy a údržby majetku
města
b) Dodatek č. 1/2013 Mandátní
smlouvy o obstarání správy nemovitostí
c) Dodatek č. 1/2013 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení, kanalizace a
plovárny
Ing. Pavel Pohner - tajemník

• RM schvaluje záměr prodeje po-

2. února 2013 jsme si zatancovali a
pobavili se na hasičském bále SDH Pěkov – na sále Pellyho domů v Polici nad
Metují. Již tradičně hrála BTK, tombola
také jako vždy bohatá.
Místní loutkáři sehráli v sobotu
9.2.2013 dvě pohádky: „Jak kašpárek a
Honza vysvobodili krále“ a „Kouzelný
dědeček“.
O termínu dalšího představení se
dozvíte např. na www.pekovaci.estranky.cz.
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12. února 2013 proběhlo první jednání osadního výboru v tomto roce.
Pěkovské ženy při svém posledním
setkání 18.2.2013 připravovaly dětský
karneval, který se po dlouhých letech
bude v Pěkově zase konat (viz přiložená pozvánka). Dále poděkovaly pí Janě
Grätzové, která od roku 1990 svědomitě vykonávala činnost pokladníka a teď
funkci předala další člence.
Šárka Pokorná

Krátké ohlédnutí za
činností OSV Pěkov
v roce 2012 :

Vážení,
v přiložené tabulce Vám předkládám
přehled akcí a jednání OSV Pěkov v minulém roce.
Některá jednání byla určena ke zlepšení vzhledu obce, další měla řešit stížnosti občanů, jiná sportovní aktivity.
Podle potřeby jsme organizovali veřejná
a neveřejná jednání osadního výboru. V
dubnu jsme zorganizovali také tzv. „Hovory s radnicí“. Účast byla hojná, kritiků
taktéž. Podle přiložené tabulky jsme
část aktivit věnovali i občanským sdružením. Zcela přirozeným jevem je spolupráce s obč. sdružením „Společnost pro
rozvoj Pěkova a Honů. Některé projekty byly schváleny a dotace jsme získali
např. „Honská zvonička“ obdržela dotaci
od firmy T - Mobile a na realizaci se podílela řada dobrovolníků. Jiné projekty
takové štěstí nepotkalo např. „Honská
promenáda“, která měla zvelebit cestu
kolem honského rybníka. Podíleli jsme
na vzniku obč. sdružení „Pro Ostaš“, které má pomoci Ostaši a jeho okolí. Byli
jsme i u založení obč. sdružení MAS Stolové hory, jehož přínos našemu regionu
oceníme v budoucnosti. Na náš popud se
SDH Pěkov společně s SK Pěkov pustily
do úpravy hřiště pod Obšárem. Z akcí
bych chtěl připomenout vyasfaltování
vjezdu před hasičárnou v Pěkově a úpravu kontejnerového stání.
Chtěl bych také poděkovat vedení
města za spolupráci, zvláště pak místostarostovi Mgr. Škopovi za vstřícnost,
že se našich jednání zúčastňuje a pomáhá nám řešit některé záležitosti, stížnosti občanů a jiné připomínky. Věřím, že i
v letošním roce najdeme společnou řeč s
vedením radnice a podaří se nám některé akce realizovat.
Nechávám na uvážení občanů, zda-li
OSV Pěkov naplňuje svůj úkol, tj. pomoc
integrované obci Pěkov/Hony. Doufám,
že hodiny strávené pro rozvoj obce nejsou promarněným časem. Pro letošní
rok máme připravenou akci „Úprava
prostoru kolem bývalé školy a vyasfaltován plácku v Pěkově“. Vše ale záleží
na schválení rozpočtu města. Svoji pozornost také zaměřujeme na revitalizaci soch Svaté Trojice na křižovatce pod
Ostašem. První kroky byly již učiněny.
Rekonstrukce sochy svatého Václava u
čp.24 by měla následovat. Trápí nás stav
drobných sakrálních památek místního
významu, jak se odborně nazývají …
Ing. Norbert Marel, předseda OSV Pěkov

Termíny jednání a akce v roce 2012 - OSV Pěkov :
I.12
25.01.12
25.01.12
II.12
10.02.12
17.02.12
21.02.12
22.02.12
IV.12
03.04.12
11.04.12
12.04.12
25.04.12
26.04.12
V.12
08.05.12
21.05.12
22.05.12
22.05.12
VI.12
05.06.12
20.06.12
28.06.12
VII.12
03.07.12
11.07.12
12.07.12
VIII.12
13.08.12
30.08.12
IX.12
05.09.12
08.09.12
13.09.12
15.09.12
19.09.12
X.12
24.10.12
24.10.12
31.10.12
XII.12
02.12.12
11.12.12

Akce

Zápisy

Pěkov
Pěkov

OSV Pěkov - inventarizace majetku obce
OSV Pěkov

1/2012

Pěkov
Police
Police
Police

J.Soumar st. - promítání - Pobaltí
Jednání FV - p.J.Čálek, p.A.Gennert
ZM - pracovní
ZM - 01/2012

Pěkov
Hony
Pěkov
Police
Pěkov

Hovory s radnicí
OSV Pěkov - jednání o zvoničce na Honech
Jednání s p.Podstatovou - hřiště
ZM - 02/2012
OSV Pěkov (veřejné/neveřejné jednání)

2/2012

Pěkov
Ostaš
Pěkov
Pěkov

Delegace z Travniku (Bosna - Hercegovina)
Přípravný výbor o.s. - Ostaš
Zastupitelský den - Pěkov/Hony
OSV Pěkov (neveřejné jednání)

3/2012

Hlavňov Zastupitelský den - Hlavňov
Police ZM - 03/2012
Ostaš Přípravný výbor o.s. - Ostaš - zrušeno !
Police Výběrové řízení - příjezd k hasičárně
Pěkov OSV Pěkov (veřejné/neveřejné jednání)
Ostaš Přípravný výbor o.s. - Pro Ostaš

4/2012

Police
Pěkov

Jednání o hřišti pod Obšárem (M.Rejchert)
OSV Pěkov (neveřejné jednání)

5/2012

Police
Pěkov
Hronov
Hony
Pěkov

ZM - 04/2012
J.Soumar st. - výlet - Stolové hory
Založení o.s.MAS Stolové hory
Slavnostní vysvěcení zvoničky na Honech
OSV Pěkov (veřejné jednání)

6/2012

Police
Pěkov
Police

Jednání o pozemku Rudolf/Čáp
OSV Pěkov (veřejné/neveřejné jednání)
ZM - 05/2012

Pěkov
Police

Advent v Pěkově (ván.stromek)
ZM - 06/2012

7/2012

Kde je pravda o třídění odpadů, aneb bouráme mýty
Taky jste viděli, jak
svozová firma vysypala vytříděný odpad na
jednu hromadu? Taky
to máte ke kontejnerům na tříděný odpad daleko? Anebo netřídíte, protože
to stejně nikdo nedělá? Omyl! My vás o
tom přesvědčíme.
Proč bych třídil, když to nikdo nedělá?
V České republice aktivně třídí odpady dvě třetiny obyvatel. Většina Čechů tak považuje třídění za běžnou součást každodenního života. Nemusíme

ihned třídit vše, stačí projevit dobrou
vůli a začít třeba jen s plasty či papírem.
Mám to daleko ke kontejneru
Nemáte. Průměrná vzdálenost ke
kontejnerům na tříděný odpad je v
současné době 106 metrů, ale stále
se zkracuje. Podle průzkumů jsou lidé
ochotni jít k barevným kontejnerům i
o čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se neustále zahušťuje, k dispozici je už téměř
215 tisíc kontejnerů na tříděný odpad!
A navíc nemusíte ke kontejneru chodit
účelově - vezměte psa na procházku,
nebo se tam stavte při cestě do práce
nebo na nákup.
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Nemám doma místo na tolik odpadkových košů
Nemusíte mít vyčleněnou místnost
na odpadky! Ani nemusíte pořizovat
speciální nádoby, i když dnešní moderní kuchyňské linky už dělené koše
na tříděný odpad mají. Stačí třeba jen
papírová krabice na papír a igelitová
taška na plasty. Anebo dejte prostor dětem. Jejich fantazie nezná mezí a třeba
u vás doma vznikne originální a účelný
prvek.
Třídit je jen móda, brzy to skončí
Myslíte? Odpady se vlastně třídí už
odnepaměti. Především na vesnicích
se odpad, zejména z kuchyně, využíval v zemědělství. Od padesátých let
minulého století jsme pak začali třídit
a sbírat papír ve školách, v sedmdesátých letech se objevily první kontejnery na sklo a o dvacet let později i na
plasty. Třídění odpadů se rozmáhá v
posledních dvaceti letech ne proto, že
je to módní záležitost, ale proto, že je

to způsob úspory energií a surovin, jejichž spotřeba stále stoupá.
Svozové firmy stejně odpad vysypou na jednu hromadu
Proč by to dělaly? V České republice
je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad umí zpracovat jako druhotnou surovinu nebo ji recyklovat na
hotové výrobky, se kterými se běžně
setkáváme. Navíc jsou výrazně kontrolovány a mohly by přijít o zakázky.
Proč tedy popeláři sesypávají všechny kontejnery do jednoho vozu?
Protože některá auta mají přepážku
(podobně jako kontejnery na bílé a barevné sklo) a mají možnost odvést více
odpadů najednou. Znehodnotit vytříděný odpad tak může jen jedinec, který
např. vylije olej do kontejneru na papír.
Ale to už je o zodpovědnosti každého z
nás.
Více informací na www.jaktridit.cz.
EURO P.R. s.r.o., Pardubice

Oznamujeme občanům centrální
části města, tedy v katastrálních území
Police nad Metují a Velká Ledhuje, že
od 10. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu komunálního odpadu z popelnic, a to ze 14ti denního na týdenní. Svozovými dny
jsou čtvrtek a pátek, podle rozdělení
ulic ve svozovém plánu. Změna na 14ti denní interval nastane opět na konci října, a to po 42. kalendářním týdnu.
Od 1. ledna 2013 nastala také změna svozových dní ve svozovém plánu a
zbytkový odpad z popelnic je svážen ve
čtvrtek a v pátek.

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
Vzhledem k této nové skutečnosti se
mohou při svozech v jednotlivých ulicích vyskytnout nesrovnalosti a rozdíly
vůči výše uvedenému svozovému plánu
( podobně jako to bylo zjištěno v Soukenické ulici, kde se několikrát sváželo
místo čtvrtku v pátek). Toto bylo způsobeno špatnou domluvou střídajících
se svozových posádek. Výše uvedený
svozový plán byl prověřen a je platný.
V případě zjištění jakýchkoliv rozdílů
prosíme o sdělení městu. Děkujeme.

Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu

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

Odkládání tabulového
skla a železa ve sběrném
dvoře

Pro ty, kdo na svém domě vyměnili
okna a starých oken se potřebují zbavit,
je v areálu odpadového sběrného dvora (OSD), přesněji řešeno vpravo vedle
vstupních vrat do kryté části OSD, přistaven kovový kontejner, do kterého je
možné vyťuknout skleněné tabule starých oken. Prázdné okenní rámy je pak
možné odložit do kontejneru na objemný odpad v nekryté části OSD.
Uzavřením sběrny společnosti STEF
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Recycling a.s. v ulici Ke Koupališti, vyvstala potřeba vytvořit náhradní místo,
kde by bylo možné nepotřebné kovy
odkládat. Ve spolupráci se spol. Marius
Pedersen, a.s., bylo toto místo vytvořeno v kryté části odpadového sběrného
dvora. Zde je možné kovy bezplatně
odložit.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Statistika

K 28. 2. 2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4262
obyvatel.

Jubilea

V únoru 2013 oslavili životní jubileum...
70 let
paní Bedřiška Rubáčková
75 let
pan Jaroslav Kollert
pan Walter Greb
pan Miloslav Trnovský
paní Eva Horská
paní Jana Chmelíková
paní Ludmila Hofmanová
80 let
pan Miroslav Langer
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 jmeno-váni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

Dagmar Habálková, matrikářka

Polického fotografa a filmaře
uvedli do síně slávy

U příležitosti 18. Valné hromady
Volného sdružení východočeských fotografů v Hradci Králové byl polický fotograf a filmař Karel Pfeiffer uveden do
„fotografické síně slávy“. Byl jmenován
čestným členem tohoto sdružení.
Pro fotografa je to velká pocta. Karel
Pfeiffer ve svých 76 letech má za sebou
úctyhodnou dráhu fotografa a filmaře.
Více než dvacítka domácích a zahraničních výstav byla nejen prezentací
dobré krajinářské fotografie, ale také
propagací Policka a Broumovska. Čestné členství je vysokým oceněním jeho
celoživotní tvůrčí dráhy a rovněž jeho
organizačních aktivit na Náchodsku.
Karla lze stále potkávat s foťákem
na krku…
Pavel Rejtar
Za vedení města se přidávám panu
Karlu Pfeifferovi s blahopřáním a přáním zdraví k další tvůrčí činnosti.
Více str. 26 - 27.
Ida Jenková

Co nového v knihovně

Knihovna letos vstoupí do 121. roku
své existence. V loňském roce ji navštěvovalo v Polici 822 čtenářů, v Pěkově
57 a v Hlavňově 12 čtenářů, celkem
891. Pro statistické výpočty uvádíme
velikost obsluhované populace. Protože obec Bukovice nemá vlastní knihovnu a na základě smlouvy přispívá na
nákup knih polické knihovně, uvádíme
součet obyvatel Bukovice (367) a Police (4254). Vychází tedy, že každý pátý
občan je čtenářem knihovny. A když k
tomu připočítáme uživatele internetu
(většina z nich nejsou čtenáři knihovny) a návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí, nejsou to špatná čísla. Ale
hodně zavazují. Snad se nám bude dařit
plnit vaše očekávání. Březen je vyhlášen Měsícem čtenářů. V polické knihovně můžete navštívit:
Společné čtení se Senior klubem
Ostaš. Jak už bylo avizováno, sjedeme
se nad stránkami knih při společném
čtení v podání osvědčeného a vynikajícího pana Františka Pivoňky
26. 3., 23. 4., 14. 5. 2013 vždy v 15
hodin v dětském oddělení knihovny.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.
Knihovna města Police nad Metují

Černá hodinka
Jižní Súdán

nejmladší stát světa
…nemá to lehké, ale má odhodlání
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
Také dětští čtenáři míří do knihovny. V průběhu celého školního roku
probíhají pro jednotlivé třídy besedy,
které doplňují výuku většinou literatury. Od těch nejmenších z mateřských
škol, kteří se seznamují s knihou a knihovnou až k těm nejstarším, kteří se
už prokousali např. literárními žánry,
regionální literaturou a míří k přehledu

současné prózy i poezie.
Snažíme se získávat peníze na nákup literatury i z jiných prostředků než
od zřizovatele. Už od roku 1999 běží
projekt Česká knihovna, který Ministerstvo kultury vyhlašuje na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých
děl české literatury, děl literární vědy
a kritiky. Každý rok tak získáme malou
částku na nákup knih, které bychom si
třeba vzhledem k jejich ceně nebo malé
dostupnosti nemohli dovolit.
V loňském roce jsme si objednali
44 svazků za 11 450,00 Kč. Až na jednu
knihu již všechny knížky do knihovny
dorazily. Můžeme vám tedy nabídnout
třeba:
• Kohout, Pavel: Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. I. + II.
Všichni, kdo byli dosud k životním postojům Pavla Kohouta rezervovaní, nebo dokonce odmítaví,
měli by si knihu přečíst. Mohli by
být překvapeni, s jakou otevřeností a snahou vyrovnat se s vlastními
omyly a pochybeními se autor dává
publiku v plen... Ano, je v tom i dovednost úspěšného dramatika, spisovatele a poválečného proslulého
mládežnického poety, který ví, jak
čtenáře či diváka zaujmout, ale je
tam ještě něco navíc, co v mnohých
pamětech osobností postrádáme:
úzkostlivá snaha nesvalovat vinu za
své činy a postoje na někoho či něco
jiného
• Knapík, Jiří: Průvodce kulturním
děním a životním stylem v českých
zemích 1948-1967. 2. Sv.
Knížka sleduje vývoj kulturního
dění a životního stylu uvedených
let. Jsou v ní formou hesel zpracovány předměty, organizace, dobové

pojmy. Některá hesla pobaví, některá vedou k zamyšlení, vzpomínkám
a při některých mrazí. Najdete zde
např. historii známého pribináčku.
Nebo věděli jste, že skleněnky nejsou skleněné kuličky, ale dámské
punčochy.
• Šmahel, František: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
Zahrnuje úsek zhruba 130 let,
během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i
dalším příslušníkům rodu, zejména
jeho moravské linie. Velký důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost a
umění, vázané bezprostředně na lucemburskou dynastii.
• Slezsko v dějinách českého státu. I.
+ II.
Slezsko v dějinách českého státu od pravěku do roku 1490 představuje výsledek mnohaletého
výzkumného záměru Slezské univerzity v Opavě vedeného profesorem Zdeňkem Jiráskem. Přináší pro
českého čtenáře poutavou a mnohdy objevnou historii jedné z vedlejších zemí České koruny, která tvořila po více než čtyři staletí integrální
součást českého státu.
Na shledanou v knihovně.

Půjčovní doba:

Oddělení pro dospělé:
Úterá a čtvrtek: 9,00 – 17,30
Oddělení pro děti:
Pondělí a pátek: 12:00 – 17:00
Čtvrtek: 12,00 : 17,00
(interaktivní odpoledne)
Čítárna se studovnou je otevřena
shodně s odděleními pro dospělé a pro
děti.
Věra Plachtová

PĚKOVSKÉ ŽENY

RN Í
A
AŠ K

srdečně zvou děti a jejich rodiče
na
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v restauraci U Generála Laudona v Pěkově
v neděli 17. března 2013
Hraje p. P. Cirkl
od 14.00 do 17 hodin Vstupné - děti zdarma, dospělí dobrovolné
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
Týden s Herkulem

od 4. 3. – 8. 3.
2013, od 9 do 11
hodin,
Muzeum
papírových modelů
Poznejte Muzeum
papírov ých
modelů
o
jarních prázdninách. Každý den
si představíme část expozice,
zahrajeme si hry a vytvoříme drobný
dárek z papíru. Vstupné 20 Kč/den

Velikonoční dílna

fantazii dítěte především tím, že klasické
předlohové listy chybí a děti samy dotváří
již částečně předkreslený obrázek.
Z jednotlivých listů je pak možné
vytvořit samostatné obrazy. V prodeji
v Informačním centru a v Muzeu
papírových modelů, cena 70 Kč.
K prodeji také nově nabízíme turistické
vizitky, které vznikly ve spolupráci
s Turistickým deníkem. Další novinkou
jsem
samolepky
vytvořené
jako
sponzorský dar od firmy DUKASE. Pro
návštěvníky jsou k dispozici zdarma.

Navštivte
nás
také
na
facebooku:
www.facebook.com/
MuzeumPapirovychModelu

–

NOVINKY V PRODEJI – POLICKÉ
OMALOVÁNKY, TURISTICKÉ VIZITKY

Vstupné s místenkou 100,100,- Kč včetně dopravy
Předprodej: Jaroslav Beran, tel. 722511329
Doprava autobusem zajištěna.
Odjezdy po oba dny
v 19.15 hod. z náměstí v Polici nad Metují, směr Bukovice, Hlavňov
zpět v 03.15 hod.

Ruské malířství 19. století

Modelářský kroužek

Všem účastníkům Valentýnské dílny
děkujeme za účast a dobrou náladu.
Nejen nad Valentýnskými srdci se
nás sešlo 32. Za milou návštěvu také
děkujeme MŠ Broumov.

hraje skupina
Ledvin Stones

pořádá ve svých prostorách v zámecké
jízdárně výstavy

Sobota 27. 4. 2013, od 14 do 17
hodin, Muzeum papírových modelů
Workshop povede Martina Nosková,
představí a naučí účastníky workshopu
dva typy papírových náušnic, které
lze nosit za každého počasí a ke všem
příležitostem. Vstupné 55 Kč

ÚNOR V MUZEU PAPÍROVÝCH
MODELŮ

35. Ples motoristů

Galerie výtvarného
umění v Náchodě

papírové

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. 3. 2013 Volný vstup
Každé první pondělí v měsíci vstup do
muzea zdarma od 9:00-17:00 hodin

v pátek 29.3.2013 a v sobotu 30.3.2013
od 20 hod.
od 20 hod.

Bohatá tombola
hlavní výhra po oba dny minicross

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

Workshop
náušnice

pořádá
na chatě Hvězda v Hlavňově

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, důchodci 30 Kč
Dospělí 60 Kč
Rodinné vstupné 140 Kč
(dva dospělí, dvě děti)

Polické omalovánky vznikly jako
propagační předmět města Police nad
Metují ve spolupráci s ilustrátorem
Jaroslavem Soumarem, CS Broumov a
Muzeem papírových modelů, provedou
Vás známými místy Police nad Metují a
nejbližším okolí. Obálka a 10 vložených
listů na kvalitním papíře umožňují širší
využití než klasické sešitové omalovánky.
Důraz je kladen na interaktivitu a
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(přízemí jízdárny 2. 3. – 3. 11.)
Antonín Kanta / Zastavení
Souborná výstava experimentální tvorby postmoderního fotografa,
(ochoz jízdárny 2. 3. – 21. 4.)
Vernisáž v pátek 1. března v 17 hodin.
Václav Magid/Romaněnko nakreslil
koně (kabinet kresby, grafiky a fotografie, 7. 3. – 21. 4.)
Vernisáž ve čtvrtek 6. března v 17 hodin.
Ilja Jefimovič Repin a jeho doba
Přednáška Mgr. Vlastislava Tokoše o
vývoji a proměně ruského malířství od
60. let 19. století až do prvních desetiletí století dvacátého.
(čtvrtek 21. 3. v 17 hodin)
Jak to vidí ruský malíř.
Sobotní výtvarná dílna 23. března od
14 do 16 hodin.
Výtvarná dílna bude reagovat na aktuální výstavu Ruského malířství 19. století. Cílem tvořivého odpoledne je přiblížit rodinám s dětmi i dospělým nejen
současné, ale i starší výtvarné umění,
Program je pro děti od 2 do 12 let, není
nutná žádná příprava. Doporučujeme
vzít s sebou pracovní oděv. V případě
zájmu se přihlaste nejpozději dva dny
před daným termínem na čísle 491 423
245 u Mgr. Veroniky Mesnerové nebo
na e-mailové adrese mesnerova@gvun.
cz.
Marie Bílová

KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 21.-23. 3. 2013

JEDEN SVĚT

Město Police nad
Metují a o.s. Julinka
Vás srdečně zvou na
mezinárodní festival
o lidských právech
JEDEN SVĚT. Festivalu a programu je věnován samostatný příspěvek v PM.

hlavního města Prahy. Věra Pfeifferová
maluje obrazy malované olejem, později je
vystřídala četná zátiší vytvořená pastelem.
Otevřeno: PO,ST: 9-17hod.; ÚT, ČT, PÁ: 915hod.
*****
Čtvrtek 21.-23. 3. 2013
foyer Kolárovo divadla

TIBETO-BARMSKÉ
NADĚJE

Fotografie představí Tibet a Barmu z různých perspektiv a vtáhnou diváky do životních příběhů tamních lidí. Výstava
probíhá v rámci festivalu JEDEN SVĚT.
*****
Pondělí 25. - 27. 3. 2013,
sál Pellyho domů

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
PELLYHO DOMY

Úterý 5. 3. 2013 v 17 hod.,
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ

K tanci a poslechu hraje p. Josef Langer z
Hronova. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 30Kč.
*****
Sobota 30. 3. 2013 od 9 do 14 hod.,
foyer Pellyho domů

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
*****

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
*****

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

VÝSTAVY

Čtvrtek 7.-29. 3. 2013
foyer Pellyho domů

NÁVRATY
VĚRY PFEIFFEROVÉ

Jejím zájmem se staly krajiny, v nichž se zaujetím a
osobitým podáním mapuje
krásu okresního města Náchod, zákoutí tamního zámku, půvaby přírody ale i

5. ročník výstavy prací dětí z okolních
základních a mateřských škol pořádá MC
MaMiNa. Otevřeno: 8.30 do 11.30 hod. a
od 14 – 16 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
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.

MUZEUM
MODELŮ

PAPÍROVÝCH

Pondělí 4. 3. 2013 od 9 do 17 hod.

VOLNÝ VSTUP

Každé první pondělí v měsíci
vstup do muzea zdarma.
*****
Pondělí 4. 3. 2013
od 15 do 17 hod.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Přijďte se podívat a sebe nebo své děti
přihlásit na kroužek papírového modelářství.
*****
Pondělí 4.- 8. 3. 2013 od 9 do 11 hod.

TÝDEN S HERKULEM

Poznejte Muzeum papírových modelů o
jarních prázdninách! Každý den si představíme část expozice, zahrajeme si hry a
vytvoříme drobný dárek z papíru.
Vstupné: 20Kč/den.
*****
Pátek 29. 3. 2013 od 14 do 17 hod.

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Velikonoce trochu jinak.
Zdobení perníčků v Muzeu
papírových modelů.
Vstupné: 35 Kč.

OSTATNÍ

Pondělí: 4. 3.; 11.; 18.; 25. 3. 2013

VOLNÁ HERNA

MC MaMiNa nabízí maminkám o pondělkách využít hernu v prostorách MC. Vstupné: 20Kč.
*****
Sobota 9. 3. 2013 od 20 hod.,
Česká Metuje

MAŠKARNÍ PLES

Soutěž o nejhezčí masku, hraje skupina
Doteky.
*****
Neděle 10. 3. 2013 od 14 hod.,
Česká Metuje

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Soutěž o nejlepší masky, reprodukovaná
hudba.
*****
Pondělí 11. 3. 2013 od 19 hod.,
prostory MC

KERAMICKÁ DÍLNA

Ukázková hodina keramické dílny pro
dospělé. Přihlášení možné na kontaktech
MC. Vstupné: 35 Kč.
*****
Sobota 23. 3. 2013 od 8 do 14 hod.,
Masarykovo nám., Police n. Met.

VELIKONOČNÍ TRH

Stánkový prodej zajišťuje p. Kubín - tel.:
737 121 975
*****
Sobota 23. 3. 2013 od 20 hod.,
restaurace Obecní dům, Machov

ŠIBŘINKY

Nízkosrbští baroni a restaurace „Obecní
dům“ srdečně zvou na maškarní zábavu.
Hraje skupina BTK, vstupné: masky 40,Kč + malé občerstvení zdarma, ostatní: 70,Kč.
*****
Pátek 29. 3. a sobota 30. 3. 2013
od 20 hod., chata Hvězda v Hlavňově

35. PLES MOTORISTŮ

Hraje skupina Ledvin Stones, bohatá tombola (hlavní výhra v oba dva dny: minicross). Vstupné: 100Kč (vč. dopravy),
předprodej lístků: J. Beran: 722511329.
Doprava autobusem zajištěna tam i zpět.
Odjezdy v oba dny v 19,15 z Masarykova
nám. v Polici n. Met. směr Bukovice, Hlavňov, zpět v 3,15hod. Srdečně zvou pořadatelé Auto-Moto klub Police nad Metují.
*****

CHATOVÁ OSADA OSTAŠ

Pátek 1. 3. od 19 hod.: Marcela Krčálová:
Austrálie v mém srdci
Sobota 2. 3. od 19hod. hraje Pevná vůle
Pátek 15.3. od 19hod.: Jan Betlach: Řeky
severního Mongolska na kánoích
Pátek 22.3. od 19 hod.: Oldřich Jenka a
Jiří Kopecký - Příroda Broumovska
Mgr. Lenka Slavíková
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Světci k nám hovoří

kdo byla Anežka česká

Anežka Česká se narodila mezi roky
1205 a 1211 (nejspíšr roku 1211) jako
nejmladší z devíti dětí českého krále
Přemysla Otakara I. (1155 – 1230) z
jeho druhého manželství s Konstancií
Uherskou (1180 – 1230). Otec usiloval
o to, aby se Anežka provdala za některého z významných evropských panovníků (za Jindřicha VII. – syn Fridricha II,
později se o Anežku uchází sám ovdovělý Fridrich II., nebo také anglický
král Jindřich III.). Tyto snahy Přemysla
Otakara I. však ztroskotávají i proto, že
jeho dcera více než po životě královském touží po životě klášterním.
Její touha po zasvěceném životě se
formuje již v mládí, kdy je v klášterech
vychovávána (v cisterciáckém klášteře
ve slezských Třebnicích a v premonstrátském klášteře v Doksech u Litoměřic). Svůj vzor Anežka viděla v životě
svatého Františka z Assisi a svaté Kláry,
se kterou udržovala písemně vřelé přátelské vztahy.
Po roce 1230, kdy zemřel její autoritativní otec, se Anežčina touha po
zasvěceném životě naplňuje. Anežka
přivádí do Čech minority, františkány
a klarisky. Prvním stavebním počinem
bylo v roce 1232 založení špitálu svatého Františka v Praze Na Poříčí (od
roku 1252 špitál sídlí poblíž Juditina,
dnešního Karlova mostu). O rok později vzniká v blízkosti špitálu první zaalpský mužský klášter menších bratří svatého Františka a ženský klášter řádu sv.
Kláry spolu kostely svatého Františka
a svatého Salvátora. V roce 1234 vstu-

puje do kláštera klarisek sama Anežka
a z rozhodnutí Řehoře IX. se stává jeho
abatyší. V této funkci setrvala až do
smrti, i když v souladu se svou pokorou
se v roce 1238 vzdala tohoto označení a přijala jen titul „soror maior“ (tj.
starší sestra). Svým příkladným životem Anežka ovlivňuje mnoho mladých
šlechtičen, které po jejím vzoru opouštějí život v bohatství a vstupují ke klariskám. Snahy svaté Anežky o budování
špitálu a klášterů významně podporoval také její bratr Václav I.
Z popudu svaté Anežky vzniká řád
křížovníků s červenou hvězdou. Jedná
se o špitální bratrstvo, jehož hlavním
posláním je péče o nemocné a trpící.
Tento řád, který se později přeměnil v rytířský řád (jediný rytířský řád,
který vznikl na našem území), existuje dodnes a působí především u nás a
v Rakousku.
Sv. Anežka Česká jako významná
vůdčí osobnost a energická organizátorka působila nejen v náboženském,
ale i v kulturním, politickém a společenském životě. Vynikala diplomatickými schopnostmi. Opakovaně urovnávala spory mezi králem Václavem I.
a jeho synem Přemyslem Otakarem II.
a českou šlechtou. V Přemyslově sporu
s chráněncem papežské kurie, králem
Rudolfem I. Habsburským, obhajovala
zájmy svého rodu.
Svatá Anežka Česká umírá 2. března
1282, pohřbena je v klášterním chrámu
Na Františku. Legendy o její proslulé
vzdělaností, dobročinností, milosrdenství i zájmem o státní reprezentaci
královské dynastie se začaly tradovat
vzápětí po její smrti. Brzy začíná být
považována za světici.
Anežka Přemyslovna sama usilovala
o osobní a nezištnou svatost s pokorou
a láskou ve službě nemocným, chudým
i spolusestrám. Kromě toho tato vysoce
vzdělaná a moudrá žena psala a četla v
češtině, latině, němčině a italštině.

O prohlášení Anežky Přemyslovny
za svatou se pokusila již její praneteř,
královna Eliška Přemyslovna r. 1328.
Zemřela však příliš brzy. Podobné snahy měl také císař Karel IV., ale ani jeho
snaha nebyla dovršena procesem papežské kurie. Teprve roku 1874 byla
Anežka z podnětu pražského arcibiskupa a kardinála Bedřicha Josefa Schwarzenberga papežem Piem IX. prohlášena
za blahoslavenou. Po dalším úsilí více
než 700 let po její smrti papež Jan Pavel II. českou královskou dceru svatořečil. Kanonizace se konala 12. listopadu
1989 v Římě za účasti více než 8000
poutníků z Čech a Moravy. Papež chtěl
poukázat na Anežčiny ctnosti: pokoru a
dobrovolnou chudobu.

svátek a kult svaté Anežky

V České republice byl do roku 1989
slaven svátek sv. Anežky 2. března,
v souvislosti s jejím svatořečením a tím
vyvolanými politickými změnami se
nyní slaví 13.listopadu. Až do kanonizace byl patrně jediným farním kostelem na celém světě, zasvěcený bl. Anežce, chrám v České Velenici.
Sv. Anežka Česká se stala postavou
hudebních i literárních děl. V poslední
době se objevila mezi postavami historického románu Dítě z Apulie od spisovatelky Ludmily Vaňkové.

Zdroje:Polc, Jaroslav: Světice Anežka
Přemyslovna. Praha: Česká katolická
charita, 1988
Schauber, Vera, Schindler, Hanns Michael: Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství,
1997.
Wikipedie, otevřená encyklopedie
František Janeček
Osadní výbor v Hlavňově Vás zve na

Hledání ztraceného času
v Hlavňově

ATRIBUTY

Anežka Česká bývá nejčastěji znázorňována jako abatyše s korunou, jak
ošetřuje nemocné. Často je také znázorňována s trpícími u nohou nebo s
modelem kostela jako symbolem její
zakladatelské činnosti. Je patronkou
nemocných, chudých a trpících. Je také
spolupatronka české země (její socha
je součástí sousoší V. Myslbeka kolem
sv. Václava na Václavském náměstí).

KANONIZACE
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na chatě Hvězda
9. února 2013
od 19 hodin
vstupné dobrovolné

Těší

se
me

na

...

Vás

Hledání ztraceného
času v Hlavňově

Osadní výbor v Hlavňově s podporou starostky města uspořádal v sobotu 9. února 2012 na chatě Hvězda
akci, na níž představil svoje plány týkající se vydání publikace o historii a
současnosti Hlavňova. Pro tento záměr
se podařilo iniciátorovi akce, hlavňovskému rodákovi Františku Janečkovi,
zajistit základ realizačního týmu. Editorem knihy bude Michal Bureš, kte-

rý již zpracoval podobnou publikaci o
Žďáře nad Metují. Obrazovou část s ním
zajistí hlavňovský chalupář, vynikající
fotograf, Jan Moravec. V přeplněném
sále (přibližně 130 lidí) v příjemném
přítmí a s plápolajícím ohněm v krbu
přivítala účastníky akce starostka města Ida Jenková a zástupce osadního výboru Milan Rotter. Pan Bureš představil
promyšlený návrh obsahu publikace a
pan Moravec pak na plátno promítal
pěkné záběry hlavňovských domů,
osob i krajiny z let 1952 (fotografie

Statistické údaje o obci Hlavňov
Hlavňov je vesnice, část města Police nad Metují v okrese Náchod. Nachází
se asi 3 km na severovýchod od Police
nad Metují v nadmořské výšce 514 –
441 m n. m (zeměpisná šířka s. š., zeměpisná délka v.d.), katastrální území
o rozloze 4,36 km2.

A) Počty domů a obyvatel
Rok

1843
1870
1886

Počet
Počet
Mužů
domů obyvatel
78
96

1907

101

1921

102

1910
1913
1930
1956
2001

2012

100
99

110
98

603

Žen

607

618
555
496
496
413
400

260
151

152

194
80

78

219
71

74

Pohlaví
Ženy
Muži
Celkem

do 6 let
6
5
11

6 - 18
10
7
17

učitele Rudolfa Provazníka), 1974 (fotografie Václava Šrůtka) a 2012 (vlastní
snímky). Zájemcům byl dán prostor na
osobní vzpomínky na minulost a lidi,
kteří mezi námi již nejsou. Promítání
bylo mezi přestávkami doplněno hudbou a zpěvem skupiny Kamarádi Osady
5. Na závěr hudebníci spolu s účastníky
zahráli a zazpívali hlavňovskou hymnu,
jejímž autorem je Mgr. Aleš Vondráček,
který s rodinou již mnoho let do Hlavňova zajíždí na letní pobyt.
Autorský kolektiv knihy se obrací
na občany Hlavňova (i rodáky) a obyvatele okolních obcí s prosbou o spolupráci. Sháníme dokumenty vztahující
se k Hlavňovu (úřední listiny, doklady,
záznamy týkající se školy, spolků, jednotlivých chalup, sporů, řemesel,…) i
staré fotografie, filmy, obrazy či texty.
Pokud jste ochotni dokumenty zapůjčit
nebo přenechat, pošlete zprávu nejlépe
e-mailem na adresu editora publikace
Michala Bureše (Bures.M@seznam.cz).
Veškeré materiály budou digitalizovány a originály (cca do dvou týdnů) vráceny majiteli.
Děkujeme rovněž za finanční podporu (dobrovolné vstupné), která bude
použita na realizaci publikace. Hledáme také potencionální sponzory, kteří
by byli ochotni pomoci s financováním
tisku knihy. V této věci se můžete obrátit na Městský úřad Police nad Metují.
František Janeček

B) Věkové složení v roce 2012 (stav ke dni: 26.6.2012)
18 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 +
10
10
8
8
5
12
5
0
0
13
11
14
10
5
8
4
1
0
23
21
22
18
10
20
9
1
0

C) Počty žáků ve škole

Celkem
74
78
152

(do šk. r. 1947/48 obecná smíšená jednotřídní škola, od šk. r. 1948/49 národní
škola, od šk. r.1962/63 škola zrušena)
Škol. r.
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62

Počet žáků
38
37
36
37
36
27
24
18
21
21
17
15
12
11
13
16
11
11
12
10
10
14

Chlapců
20
22
21
20
18
15
15
13
13
12
10
9
7
6
8
8
6
6
4
3
2
4

Dívek
18
15
15
17
18
12
9
5
8
9
7
6
5
5
5
8
5
5
8
7
8
10

Učitel
Josef Beran
Jan Maršík
Jan Maršík
Jan Maršík
Jan Maršík
Ludmila Beranová, Alžběta Bartošová
Marta Balašová, Rudolf Provazník (od 1.10.)
Rudolf Provazník, Karel Petr, Karel Vik
Jiří Kotlář, Rudolf Provazník (od 1.10.)
Rudolf Provazník
Rudolf Provazník
Rudolf Provazník
Lidmila Městková
Lidmila Městková, Milena Hlavová
Lidmila Městková
Lidmila Městková
Lidmila Městková
Lidmila Městková
Stanislav Hejlek (do 5.12.), Josef Středa
Josef Středa
Josef Středa
Josef Středa
Josef Středa
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Zápis do 1. třídy

Ve středu 6.2.2013 se v naší „základce“ uskutečnil zápis dětí do 1.
třídy. Budoucí prvňáčky doprovázely
po budově pohádkové bytosti. Paní učitelky pečlivě zkoumaly, jak jsou děti na
školu připravené. Zda-li znají základní
barvičky, umějí správně držet tužku a
správně vyslovují všechny hlásky. To
vše je velmi důležité pro úspěšné zvládnutí požadavků v první třídě.
Celkem se dostavilo a bylo přijato
53 dětí, z nichž bude chodit 7 dětí do
Bezděkova. Některé děti se svými rodiči navštíví pracoviště PPP v Náchodě,
kde zkušené pracovnice pomohou rodičům zvážit a rozhodnout, zda-li jejich
dítko do školy nastoupí nyní, nebo budou žádat o jednoletý odklad povinné
školní docházky.
		
Mgr. J.Šulcová

Z polické mateřinky…

…se dnes chceme zaměřit na jeden
z kontroverzních problémů, se kterým
v posledních letech válčíme téměř
každý den. A kontroverzní je proto,
že některým rodičům budeme mluvit
přímo z duše, zatímco někteří s námi
budou hrubě nesouhlasit. Ale takový
je úděl dialogu a pokud se nám podaří
u Vás vyvolat diskuzi nebo alespoň
zamyšlení, budeme rádi. V posledních
letech se stále zvyšuje počet dětí, které
do mateřských škol nastupují ,,sociálně
nevyzrálé“. Co to znamená? Jsou to
děti úzkostlivé, vystrašené z nových
zážitků, nepřizpůsobivé a nesnášející
jakoukoliv změnu v režimu. Rodiče
jsou vždy překvapeni, když zjistí, že se
jedná o jejich dítko, protože doma se
dosud dítě projevovalo jako pohodové,
přátelské a bezproblémové. Jenže
tato změna právě souvisí s přístupem
rodičů. Podívejte se, jak:
• při nástupu do mateřské školy maminka informuje paní učitelku,
že její chlapeček (holčička) nemá
rád(a):kůrky od chleba, ovoce a
zeleninu, nesnáší červenou barvu, bonbony hamá jenom hranaté
a jen v pondělí, jsou mu(jí) protivná slova ,,musíš“ a ,,dělej“ a každý
den chce mít s sebou do školky
plastovou loď o váze 2 kg. Paní
učitelka se snaží mamince vysvětlit, že v některých věcech budeme
samozřejmě na její dítě brát ohled a
společně ho budeme motivovat, aby
tyto překážky překonal – hlavně co
se týče toho chleba a ovoce a zeleniny. Ale v některých věcech nelze

dělat nic jiného, než apelovat jak na
dítě, tak na maminku, aby se režimu
v mateřské škole přizpůsobili. Maminka je navýsost rozezlena, protože počítala s tím, že když může ona
sama doma svému dítku vyhovět ve
všem, že mateřská škola udělá totéž. Neudělá. Ani mateřská škola
a ani později základní škola, protože všechny výchovně-vzdělávací
instituce mají za cíl vychovat dítě
samostatné, zdravě seběvědomé,
vybavené takovými návyky a dovednostmi, které mu umožní se
začlenit do společnosti. A takového cíle by se žádné škole ani školce
nepodařilo dosáhnout, pokud by
podporovala u dětí jakékoliv (evidentně nesmyslné) manýry.
• Jiná situace nastává, pokud maminka předloží doporučení od lékaře
na určité změny – týká se to hlavně
alergií na některé druhy ovoce a zeleniny a potravin celkově. V tomto
případě není problém ostatním dětem vysvětlit, proč má některé dítko
jen svačinku bez ovoce, proč nesmí
bumbat mlíčko, apod. Ale vraťme se
zpět k výše uvedené mamince: když
maminka odmítá spolupráci a i nadále svému dítěti vyhoví ve všem,
velmi brzy dochází k následujícím
situacím: dítě při příchodu do školky každý den vystřihne mamince
hysterickou scénu jen kvůli tomu,
že vedle jeho skřínky se zeleným
lístečkem je skříňka s červenou
beruškou, další amok následuje při
středečním rozdávání bonbonů u
příležitosti svátku některého z kamarádů (není pondělí a žužové ry-
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bičky nejsou hranaté), další hysťák
následuje kvůli loutkovému divadlu
(hrají Červenou karkulku) a kvůli
plastovému Titaniku, se kterým se
v postýlce nedá spát a který se tam
ani nevejde, a všechno dorazí paní
učitelka, pravíc: Děti dělejte, musíme si pospíšit! V reálu to potom vypadá i tak , že když se sejde ve třídě
víc takto přecitlivělých dětí, třída nemůže zásadně navštěvovat divadelní
a pohádková představení v divadle a
problematické je i nutné spojování
tříd a návštěvy tříd mezi s sebou a
s tím související změna paní učitelek, např. v období prázdnin, nemoci
apod. A přitom je řešení tak snadné:
• Připravte nenásilně své dítě vhodnou výchovou už od malička na to,
že ne vždy bude všechno v životě
fungovat tak, jak si přejeme a jak
očekáváme. Pokud se jedná o rodičovskou dovolenou, kterou dítě prožívá s rodiči a nejbližší rodinou, pak
lze dítěti do určité míry vyhovět, ale
nezaškodilo by občas jít taky proti tomu, co dítě chce a očekává, aby
se naučilo přizpůsobit a usměrnit.
S postupujícím časem se rozšiřuje
okruh lidí kolem dítěte a tím pádem
i nutnost přizpůsobit své chování a
jednání kolektivu a pravidlům. A to
vše přichází poprvé při nástupu do
mateřské školy. Proto je také velmi
důležitá spolupráce s rodiči – v ideálním případě totiž po několika měsících dítě jí chleba i s kůrkou, nevadí mu žužové rybičky a nejvíc se mu
líbí ve třídě Berušek, kde je červená
barva skoro všude. Špatný je přístup

rodičů, kteří doma i nadále zacházejí
se svým mazlíčkem jako s národním
pokladem, ale na druhou stranu vyžadují, ať ve školce dítě dělá, co je
v souladu s pravidly – jak má potom
to ubohé dítě vědět, co je správné
a co ne?!
• Oceňte každý pokrok Vašeho dítěte
v tomto směru, pochvalte ho, pokud
něčeho dosáhne (když sní kolečko
okurky a plátek pomeranče, vybere si třeba i červenou hračku
a poslechne, když se mu řekne
,,dělej“a místo plastové megalodi
si úplně samo a rozumně vezme
ráno do školky plyšovou kravičku), A HLAVNĚ NEBUĎTE OKAMŽITĚ V POHOTOVOSTI, KDYŽ VAŠE
DÍTĚ NĚCO CHCE: například jít do
školky, ačkoliv má horečku, zlomenou ručičku, zafačovanou nožičku
a v noci u něj byla záchranka kvůli
astmatickému záchvatu. V takovém
případě může dítě chtít cokoli, ale
do školky prostě nemůže, i kdyby
chtělo sebevíc. A když je v pravidlech mateřské školy jasně řečeno,
že na spaní si děti mohou přinést
z domova svého plyšáčka, tak trvejte
na plyšáčkovi a netahejte se s plastovým dvoukilovým Titanikem jenom
proto, že to Vaše dítě chce! (Stejně
si ho na spinkání nebude moci
vzít do postýlky, takže se zbytečně namáháte J). Až si jednoho dne
Vaše dítě v třeskuté zimě odmítne
vzít zimní bundu, protože CHCE
tričko s Hello Kitty a vestičku s kapuckou, taky budete muset prosadit svůj zdravý rozum. Náš ŠVP
sice dává v určitých směrech dítěti
možnost volby a prostor pro jeho
demokratické rozhodnutí , ale i zde
uplatňujeme systém, že všechno má
své meze a hranice. A jsme u toho,
co znamená naučit dítě přizpůsobit se!
• Jsme si vědomi, že maminky, kterým jejich děti vládnou, jsme trochu
rozzlobili, ale určitě je stále víc takových rodičů, kteří jsou rádi, že jejich
děti se umí přizpůsobit a radovat se
i z toho, co je zrovna nebaví, že nereagují pláčem na každou drobnou
změnu, že nejsou na pokraji zhroucení, když mají vykonat určitou věc
a že z nich není uzlíček nervů, když
je ve školce na programu dne nějaké
dobrodružství. Milujte své děti, ale
nenechávejte si od nich poroučet!
• Mějte se hezky a za měsíc nashledanou!
Vaše učitelky MŠ na sídlišti

Základní škola a Mateřská škola
Police nad Metují
pořádá

ve čtvrtek 28.2.2013 v 15.00hod v Kolárově divadle

V programu se představí děti z 1. stupně ZŠ,
školní družiny a mateřské školy.
Srdečně zveme rodiče, prarodiče a příznivce školy.
.

Vstupné dobrovolné.

Okresní kolo
matematické olympiády
23. ledna se v Náchodě uskutečnilo
okresní kolo matematické olympiády
pro 5. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Žáci 5. ročníků řešili 3 úlohy po dobu dvou hodin,
deváťáci 4 úlohy po dobu čtyř hodin.
Naši žáci si vedli velmi dobře.
Kategorie 5. ročníků:
2. místo obsadila Bára Meierová, na
3. místě se umístila Šárka Fulková.

Nemáme medaile, ale
dařilo se...

Kategorie devátých ročníků:
3. místo Ha Tien Toan,
4. Eliška Pohnerová, 11. Petr Breuer
Na základě dostatečného počtu
bodů za řešené příklady Eliška i Toan
postoupili do krajského kola matematické olympiády konané 21.
března v Hradci Králové.
Všem žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme, deváťákům přejeme pevné nervy a bystrou mysl při
řešení úloh v krajském kole.
Ing. Jitka Michálková

Stejně jako v předcházejících letech
se naši úspěšní řešitelé školního kola
olympiády v českém jazyce zúčastnili kola okresního.
Výsledková listina
Letošní se konalo 7.
Postupové kolo: okresní
Olympiáda v českém jazyce
února na ZŠ TGM v
Datum konání:
Kategorie: I.
Náchodě. Dres policMísto konání: Náchod, Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod)
7.2.2013
Rok
ké základky na sebe
Pořadí
Příjmení a jméno
Název školy
Body
narození
oblékli Eliška Pohne1.
Vlčková Anna
1997
Jiráskovo gymnázium, Náchod
24,5
2.
Harušťáková Anežka
1997
Gymnázium, Broumov
24
rová a Dominik Tautz,
3.
Škrabková Marie
1998
ZŠ Náchod - Plhov
23,5
žáci 9. A třídy. Každou
4.
Ringelová Valentina
1998
Gymnázium, Broumov
23
ze zúčastněných škol
5.
Kučera Petr
1997
ZŠ Meziměstí
22,5
6.
Přibyl Martin
1998
ZŠ Nové Město nad Metují, Školní
22
náchodského okresu
7.-8.
Marksová Pavlína
1998
ZŠ T. G. Masaryka, Náchod
21
reprezentovali 2 zá7.-8. Pohnerová Eliška
1998
ZŠ a MŠ Police nad Metují
21
9.-10. Šimková Adéla
1999
Gymnázium a SOŠ Jaroměř
20
stupci. Eliška a Domi9.-10. Tautz Dominik
1997
ZŠ a MŠ Police nad Metují
20
nik se mezi nejlepšími
11.-14. Borsová Karolína
1998
ZŠ Velké Poříčí
19
řešiteli školních kol
11.-14. Chrásková Magdalena 1998
Gymnázium a SOŠ Jaroměř
19
11.-14. Hudcovic Tomáš
1998
ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského
19
rozhodně neztratili!
11.-14. Štraus Stanislav
1997
ZŠ Náchod - Plhov
19
Eliška skončila na vý15.-18. Velacková Kristýna
1998
ZŠ Česká Skalice
18
15.-18. Djemail Meriem
1998
Jiráskovo gymnázium, Náchod
18
borném děleném 7.
15.-18. Balská Gabriela
1998
ZŠ Náchod, Komenského
18
místě, Dominik hned
15.-18. Rydlo Vojtěch
1998
ZŠ Nové Město nad Metují, Školní
18
na následujícím děle19.-20. Křupalová Adéla
1997
ZŠ a MŠ Krčín
17
19.-20. Peterová Diana
1997
ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského
17
ném 9. místě.
21.-22. Zelená Anna
1998
ZŠ Náchod, Komenského
16
Oběma patří velké
21.-22. Černý Denis
1997
ZŠ Nový Hrádek
16
23.-24. Borsová Anna
1998
ZŠ Česká Skalice
15
poděkování.
23.-24. Semerák Petr
1999
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
15
Eliško, Dominiku,
25.-27. Pražáková Michaela
1998
ZŠ Velké Poříčí
14
hodně
štěstí u přijí25.-27. Sobotka Pavel
1998
ZŠ Nový Hrádek
14
25.-27. Pásler Tomáš
1998
ZŠ Meziměstí
14
macích zkoušek na
28.-29. Zezulková Karla
1997
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
13
střední školu Vám
28.-29. Bureš Martin
1998
ZŠ a MŠ Krčín
13
30.-32. Suchánková Sára
1999
ZŠ T. G. Masaryka, Náchod
12
přeje sborovna ZŠ v
30.-32. Netíková Pavla
1998
ZŠ a MŠ Martínkovice
12
Polici nad Metují.
30.-32. Kašpar František

1997

ZŠ a MŠ Martínkovice

12
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Prevence
patologických jevů

Děti někdy mohou mít problémy,
se kterými se neumí samy vypořádat.
Kromě rodiny a svých nejbližších mají
možnost ve škole oslovit paní učitelku
Kateřinu Nekvindovou (školního metodika prevence při ZŠ Police nad Metují), případně popsat nesnáze na papír a
vhodit vzkaz do schránky důvěry, která je pro děti umístěna na prvních poschodích obou stupňů naší školy.
V lednu proběhl ve všech ročnících
školy cyklus praktických a teoretických
přednášek z oblasti prevence kouření,
šikany, gamblingu (patologického hráčství), orientace v přátelských a partnerských vztazích. Průvodkyní těmito
tématy žákům byla Okresní metodička
prevence Mgr. Helena Kudelová. Děti
během jednotlivých setkání pracovaly ve skupinách a také individuálně.
Doufáme, že znalost v těchto oblastech
pomůže našim žákům orientovat se v
některých životních situacích.
K. Nekvindová

POZVÁNKA

Srdečně zveme Vás - občany - dne
30.3.2013 k našemu stánku. Můžete zde nakoupit vlastnoručně dělané
mazance, voňavé jidáše a další domácí
pečivo. Stánek naleznete v Polici nad
Metují na náměstí. Výtěžek z prodeje
bude použit na potřeby žáků Základní
školy v Polici nad Metují. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Iveta Tautzová

Setkání na gymnáziu

Ve čtvrtek 14. 2. 2013 se na Gymnáziu v Broumově sešli zástupci základních škol z Broumovska a z Policka a
zástupci zřizovatelů těchto škol s vedením gymnázia. Setkání inicioval ředitel Gymnázia v Broumově, který chtěl
s řediteli základních škol a se starosty
měst a obcí jakožto zřizovateli základních škol řešit otázku výrazného poklesu počtu žáků v 5. a v 9. třídách základních škol na Broumovsku a na Policku.
Například v roce 2003 vycházelo z 9.
tříd základních škol na Broumovsku
(základní školy: Hradební Broumov,
Masarykova Broumov, Martínkovice,
Meziměstí, Teplice nad Metují) 200
žáků, v letošním roce jich vyjde 100.
Obdobně v 5. třídách bylo v roce 2003
220 žáků, letos jich je 150. K obdobným
poklesům došlo i na Policku a Hronovsku. Úbytkem žáků trpí ekonomika
základních i středních škol,

protože financování mezd se děje paušální částkou na žáka. Všechny školy se
proto snaží získat a udržet co nejvíce
žáků. Pro gymnázium je celková populační situace na Broumovsku velmi nepříznivá..
Ze stovky vycházejících deváťáků
je téměř nemožné sestavit gymnaziální třídu čtyřletého studia o 30 žácích a
získávání žáků ze vzdálenějších oblastí
Hronovska a Náchodska je velmi problematické, protože na všech středních
školách je převis volných míst, takže
tito žáci určitě na nějaké střední škole na Hronovsku či Náchodsku místo
seženou a nemají potřebu dojíždět do
Broumova.
Ze 150 páťáků by se jedna gymnaziální třída o 30 žácích sestavit dala, ale
základní školy se oprávněně odchodu
páťáků na víceleté gymnázium brání,
takže gymnázium má potíže naplnit i
víceleté studium.
Na setkání si zainteresované strany
vyměnily názory na problém naplňování škol žáky. Zástupci gymnázia zvláště
apelovali na ředitele základních škol a
na jejich zřizovatele, aby umožňovali
odchod talentovaných žáků 5. tříd na
víceleté gymnázium. V diskuzi se došlo

k závěru, že žádná škola, ať už základní
či střední, nemá dnes existenci jednoduchou a bezproblémovou. Základní
školy ekonomicky doplácejí na odchody žáků z 5. tříd na víceleté gymnázium, při masovějším odchodu je potom
pro ně problém sestavit 6. třídy, gymnázium zase bez podpory základních
škol nemůže naplnit čtyřleté ani osmileté studium.
Účastníci setkání se však na jedné
věci shodli - Broumovsko i Policko potřebují kvalitní základní i střední školství, neboť jedině mladá generace je
nadějí pro budoucí rozvoj těchto regionů. Proto se ředitelé základních škol s
vedením gymnázia dohodli na vzájemném respektu, spolupráci a toleranci a
dle možností i na podpoře při směřování žáků základních škol na gymnaziální
studia i starostové k přislíbili podporu
školství na Broumovsku a Policku na
úrovni politické - regionální i krajské.
Děkuji všem účastníkům setkání za
účast, za zájem o regionální školství,
za korektní vystupování v diskuzi a za
náznaky možné budoucí spolupráce při
orientaci žáků základních škol ke studiu na Gymnáziu v Broumově.
Karel Výravský,
ředitel Gymnázia v Broumově

Ve dnech 17.-19. ledna se v Brně konalo finále soutěže Gastro Junior Bidvest cup
2012/2013. Naši školu reprezentovala dvě
děvčata, která postoupila z regionálního
kola v Praze. Z cukrářského oboru to byla
Bára Pastorková a za kuchaře soutěžila Sandra Kábrtová. První den si dívky losovaly
pořadí a tajné ingredience, které měly za
úkol zapracovat do svého pokrmu. S takto
obtížným úkolem se obě „popraly“ statečně a v následném hodnocení poroty to bylo
znát. Bára získala diplom za účast v soutěži
a Sandra se probojovala do zlatého pásma
a skončila na celkovém úžasném šestém
místě. Oběma velmi gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalších ročnících. Tady je
ještě několik Sandřiných postřehů: „Z mého
pohledu se soutěž velmi vydařila. Trénování
před soutěží bylo náročné,
věnovala jsem tomu většinu volného času. Na soutěži jsem poznala spoustu
nových věcí a viděla jsem
určité dovednosti, které
jsem znala jen z výuky.
Před soutěží jsem byla velmi nervózní, ale nakonec
se vše v dobré obrátilo a
získání zlaté medaile je
pro mě veliká odměna.“
Pokud Vás úspěch
obou děvčat motivoval k
tomu, že chcete své gastronomické umění vylepšit či

posunout někam dál, máte skvělou příležitost! Střední škola hotelnictví a podnikání
otevírá kurz s názvem: Výroba knedlíků,
kde se pod vedením zkušených učitelů a
odborníků můžete naučit vařit široké spektrum knedlíků. Ať už se jedná o slané přílohy - karlovarské, špekové, bylinkové či
mandlové, nebo o knedlíky sladké – kynuté,
tvarohové, perníkové či marcipánové.
Kurz bude probíhat během čtyř víkendů
a na závěr získá každý z účastníků certifikát. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Zálišové
(tel.: 724 984 581) do 18. února. Srdečně
zveme všechny milovníky dobrého jídla!

Veliký úspěch v gastronomické soutěž
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Text připravila Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČM-

SD, Hronov, s.r.o., www.hshronov.cz

Nejlepší grafici studují
ve Velkém Poříčí

Dne 25. ledna 2013 se zúčastnil reprezentační tým studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí mezinárodní soutěže v odborných dovednostech Region Plzeň 2013.
Soutěž byla určena pro žáky uměleckých oborů středních škol a probíhala
ve dvou disciplínách – soutěži jednotlivců v kresbě podle modelu a soutěži
dvojic v tvorbě plakátu v programech
Adobe Illustrator a Adobe Photos. Odborná porota udělila 4. místo v kresbě
busty tužkou a přírodním uhlem žákovi
3. ročníku oboru Grafický design poříčské školy Filipu Nádvorníkovi
mi téměř naskákaly mozoly! Dalším požadavkem k plakátu byl i autorský slogan. Zprvu jsem nemohla na žádný přijít. Nechtěla jsem použít žádný tuctový.
Najednou mi na mysli vytanula čtyři
slova: Čtyři deci, žádný kecy! Chvilku
mi ten slogan přišel trochu přes čáru,
ale pak jsem si řekla, že by mohl budoucí dárce správně vyburcovat. Přitom
jsem po očku sledovala konkurenty a v
duchu odhadovala, jak soutěž dopadne.

S vítězstvím jsme moc nepočítaly.“
Veronika Dubnová vzpomíná na
chvíle před vyhlášením výsledků: „Důmyslný vtípek našich doprovázejících
učitelů spočíval v tom, že nás přesvědčili, že jsme se neumístily. Věnovali nám
obrázky, aby nám nebylo líto, že pojedeme z Plzně domů s prázdnou. O to víc
jsme byly překvapeny prvním místem!
Držíme palce našim spolužákům v příštích ročnících soutěže a doufáme, že je
bude bavit stejně jako nás.“
Tento další úspěch žáků Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí jasně dokládá, že ve vrcholných
odborných soutěžích se mohou úspěšně prosadit nejen žáci z velkých měst
a renomovaných škol s mnohaletou
tradicí. Odborné i laické veřejnosti je
již naprosto jasné, že i Velké Poříčí si
vybojovalo na mapě mladého českého
grafického designu a umění své místo. Dalším dokladem tohoto tvrzení je
i lednový úspěch Veroniky Dubnové v
soutěži výtvarných prací Naše galerie
v Galerii výtvarného umění v Náchodě,
kde získala zvláštní cenu poroty za výtvarnou práci Skládačka života a Filip
Nádvorník za fotografii Kráska z šedesátek.
Mgr. Renata Lelková

Soutěž mladých kadeřnic

Velký triumf zažila dvojice letošních
maturantek téhož oboru Šárka Kultová
a Veronika Dubnová, které získaly 1.
místo za originální a moderně pojatý
plakát na téma Dárcovství krve. Jejich
práce nejlépe ze všech soutěžících splnila kritéria soutěže, která zahrnovala
grafický přístup, formu zpracování, aktuálnost a kompozici.
Ale nechme promluvit šťastné vítězky soutěže. Šárka Kultová měla už
předem jasno: „Těšila jsem se hlavně
na to, že se budu moci podívat na práci studentů z jiných škol stejného zaměření a porovnat s touto konkurencí
síly. Musím říci, že když zaznělo zadání
soutěže, které bylo věnováno dárcovství krve, obě jsme se s Veronikou zaradovaly. Tento námět nám opravdu
„sedl“, protože obě již několik let krev
darujeme. V hlavě mi začaly vířit nápady a já se snažila zachytit ten nejlepší
a nejoriginálnější. Od črtání ve skicáku

V pátek 25. ledna 2013 proběhla ve velkém sále Obecního domu ve Velkém
Poříčí soutěž mladých kadeřnic, kterou pořádala Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí. Tématem této tradiční soutěže byly svatební účesy. Úkolem soutěžících bylo vytvořit účes s použitím vlasových ozdob či příčesků. To vyžadovalo značnou zručnost, velkou míru fantazie a také přesnost s rychlostí. Čas
byl totiž omezen na jednu hodinu práce. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 kadeřnic
a 1 kadeřník spolu se svými modelkami.
Porota pod vedením Emila Maryšky hodnotila módnost a slušivost účesu, čistotu provedení, fantazii tvůrce i celkový vzhled. Ten dotvářely především svatební
modely Svatební agentury CHER Náchod, které na soutěž zapůjčila její majitelka
paní Marie Endtová. Další poděkování si zaslouží Kadeřnický velkoobchod Tomáš
Drobný Náchod za sponzorské dary v podobě cen pro soutěžící.
Porota konstatovala, že všechny účesy byly velmi kvalitně provedené a vybrat
mezi nimi ty nejlepší byl nelehký úkol. Soutěž nakonec vyhrála Eva Birdáčová,
druhé místo obsadil jediný zástupce mužů mezi soutěžícími Pavel Králíček a třetí
místo získala Michaela Chylíková.
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Unie rodičů při ZŠaMŠ
v Polici nad Metují

A co nám o soutěži řekli sami její
aktéři? O přípravě na soutěž se vyjádřil
Pavel Králíček: „Do přípravy se zapojila
moje mamka i moje přítelkyně. Kromě
dohadů s nimi se vyskytly i technické
problémy. Například jsem zjistil, že ne
každá živá květina je do svatebního
účesu vhodná. Několik květů mi opadalo ještě před dokončením účesu. Nakonec jsem proto zvolil orchidej, což byla
dobrá volba.“ Vítězka soutěže Eva Birdáčová prozradila: „Měla jsem velikou
trému, a to takovou, že jsem se před
soutěží vzbudila o půlnoci a lekla jsem
se, že jsem zaspala. Když na mě při soutěži přišla řada, byla jsem nervózní, ale
po chvíli už jsem si nevšímala okolí a
byla jsem v pohodě. Když jsem zjistila,
že mi zbývá na dokončení účesu už jen
15 minut, znejistěla jsem a začaly se mi
klepat ruce. Ale všechno jsem stihla.
Když vyhlašovali vítěze, byl to pro mě
šok. Když jsem uslyšela své jméno, podlomila se mi kolena. První místo jsem
opravdu nečekala!“
V hotových účesech se objevovaly nejrůznější ozdoby, velmi efektní
byly například živé květy orchidejí. Na
snímcích mohou čtenáři a především
čtenářky vidět, že jsou opravdu krásné
a něžné. Pro všechny budoucí nevěsty
by tato soutěž mohla být inspirací, jaký
účes pro svůj svatební den vybrat. Mnohé účesy však lze využít i pro slavnostní
večerní příležitosti. Soutěžní „nevěsty“
byly opravdu krásné, účesy nádherné a
nápadité, atmosféra slavnostní. Modelky mohly jít rovnou k oltáři. Jediné, co
chybělo, byli ženichové.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí

V sobotu 19. ledna 2013 se uskutečnil 29. ples Unie rodičů. K dobré náladě
a velké spokojenosti účastníků zahrála
náchodská kapela NACOPAKBAND. O
zpestření večera se postarala taneční
skupina ZUŠ Police nad Metují, za což
jí moc děkujeme. Dále bychom chtěli
poděkovat všem organizátorům i jednotlivcům za příspěvky do bohaté tomboly, městu Police nad Metují za pomoc
a podporu, panu Exnerovi za vzornou
obsluhu. Jen pevně a tajně doufáme,
že příští jubilejní 30. ples Unie rodičů
bude naplněn větším počtem návštěvníků, neboť jak se letos ukázalo, jednalo se dle ohlasů návštěvníků o velmi
zdařilou akci.
Těšíme se na Vás všechny v lednu
2014.
Za pořadatele Jaroslav Matěna
a Iveta Tautzová

Polická univerzita
volného času,

aneb z lavic polické Alma Mater

Ve středu 30. ledna se znovu po
zimních prázdninách otevřely brány
Polické univerzity volného času a Společenský sál Pellyho domů se zaplnil
nedočkavými studenty již 13. ročníku
této instituce. Jak už bývá zvykem, dostavili se v hojném počtu a byli přivítáni „rektorkou“ univerzity, starostkou
města paní Idou Jenkovou. Po uvítacích
slovech následovalo několik organizačních informací a pak už se v hudebním
úvodu představilo mladičké chlapecké
pěvecké trio polické ZUŠ v sestavě Matyáš Fulka, Darek Husták a Michal Suchomel, kteří pod vedením paní učitelky Blažkové a za klavírního doprovodu
pana učitele Čapka předvedli několik
písní ze svého repertoáru. A byla radost sledovat jejich výkon. Jejich dětské
hlásky zvedly jistě posluchačům náladu a proslunily tak nepříjemně deštivý
den.
Potom již následoval hlavní program, jehož režisérem byl fotograf a
paraglidingový nadšenec pan Libor
Jenka. Prvním číslem tohoto programu bylo promítnutí česko – polského
koprodukčního filmu Hranice bez hranic, zachycující jak přírodní krásy Stolových hor, tak i život obyvatel Českého
koutku. Zazněly zde také rozhovory s
těmito obyvateli, ze kterých jsme se
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Kroužek vaření

V polické školní družině probíhá
kroužek vaření. Ve
čtvrtek 14. února 2013 jsme už
podruhé v rámci
kroužku navštívili
restauraci Adler, kde jsme strávili příjemné odpoledne. Pro žáky tu připravili chutné menu – předkrmem počínaje
a dobrým moučníkem konče. Nešlo
však jen o to, aby se děti dobře najedly,
ale také o to, aby se seznámily se základy stolování.
Akce se nám všem velmi líbila; naše
poděkování patří majitelce paní Daně
Heinzelové za srdečné přivítání, skvěle
připravené jídlo a pěknou lekci o stolování s ukázkami.
Děkují děti z kroužku vaření a vychovatelka
Jana Mohelníková

dozvěděli leccos zajímavého, protože
tito lidé většinou prožili v této oblasti,
kde se mísila kultura česká, polská a
německá a kde po válce došlo k výrazné obměně obyvatel, podstatnou část
svého života. Změny, které zde probíhaly, zanechaly na nich pochopitelně
své stopy. Výstižně to charakterizovala
stařenka, která na otázku, jaké je národnosti odpověděla: „Srdce je české, hlava německá a doklady polské.“
Po tomto filmu následovalo několik
snímků, jejichž autorem byl sám pan
Jenka. Samozřejmě, jednalo se o snímky z ptačí perspektivy, ve kterých nám
ukázal náš krásný kraj i Český koutek z
jiného pohledu, než jsme my, pozemšťané zvyklí. Na závěr jsme pak zhlédli
obdobný snímek pořízený z výšky, pro
změnu jsme se však přesunuli na opačnou stranu Čech. Navštívili jsme Mostecko, kraj pod Krušnými horami a dá
se říci, že tento pohled byl značně tristní. Mrtvá krajina bez stromů a vodních
toků, rozrytá mohutnými velkorypadly,
„zpestřená“ pouze rozlehlými plochami
s nevábně vyhlížející kapalinou, jež by
těžko mohla být nazvána vodou a jež
vznikly zřejmě jako úložiště popílku ze
zdejších elektráren. Po zhlédnutí takto
kontrastního snímku oproti první části
promítání, si člověk ještě více uvědomuje, jaké má štěstí, že může žít v tomto kraji, ale také to, jaké nebezpečí by
hrozilo této krajině, kdyby se neubránila nájezdům různých těžařských lobby,
např. těžbě břidlicových plynů či jiné

podobné činnosti.
Další přednáška následovala o dva
týdny později, 13. února, a hostem byl,
pro mnohé ne příliš známý, herec, spisovatel a básník, pan Jaroslav Odehnal.
Na úvod se paní starostka podělila s
posluchači o své adrenalinové zážitky z
nedávného letu balonem startujícím z
Police a pak už na podium pozvala hosty z polické „zušky“. Tentokrát se představily houslistka Karolína a klavíristka
Kateřina Karpfovy. Toto sesterské duo
předvedlo přítomným dvě skladby: Menuet c-moll J. S. Bacha a meditaci Ave
Maria Ch. Gounoda na Bachovo Preludium C-dur. Za svůj výkon sklidila děv-

Programy pro maminky s dětmi probíhají i v tomto měsíci každé všední dopoledne!

Podrobnosti na www.mcmamina.cz.
Ve dnech 11.2. - 17. 2. se mateřské
centrum zapojilo do kampaně Národní
týden manželství. Účastní se jí občanská sdružení, neziskové organizace,
spolky, církve i firmy. Jejím účelem je
propagace instituce manželství laickou
i odbornou veřejností. Je to iniciativa
reagující na fakt, že se v ČR polovina manželství rozvádí. Motto týdne „
Manželství je umění“ mj. připomíná,
že fungující celoživotní svazek vyžaduje účinné naslouchání, vyjednávání,
trpělivost, ovládání hněvu, toleranci,
odpuštění, věrnost a především bezpodmínečnou lásku, které jsou třeba se
stále učit.
„NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost a je příležitostí
pro ty, jejichž cílem je pracovat na rozvoji a kvalitě manželství v ČR. Myšlenka
organizování Národního týdne manželství je iniciativa otevřená všem, kdo si
myslí, že manželství je dobrá věc… „
Výstavkou svatebních oznámení ve
vitrínce na radnici a na nástěnce MC
v tunýlku umožňujeme kolemjdoucím
známým i neznámým ohlédnutí a pobavení nad plynutím času a různými
osudy uzavřených manželství – a také
inspiraci těm, kteří se ke svatbě teprve
chystají …
Více ke kampani najdete na http://
www.tydenmanzelstvi.cz/

čata upřímný a zasloužený potlesk.
Pak již Ida Jenková představila hlavního lektora, pana Odehnala. Ten ve
svém vystoupení nejprve posluchače
stručně seznámil se svými životními
osudy. Narodil se v Hlinsku, dětství prožil v Karlových Varech a Pardubicích,
kde se věnoval hodně sportu (hokej,
kopaná, gymnastika), pak následovalo
hornické učiliště v Malých Svatoňovicích a kladenská hornická průmyslovka. Po jejím absolvování nastupuje dobrovolně do uranových dolů v Příbrami,
poté se v Měchenicích setkává s ochotnickým divadlem a pracuje jako kulisák
v Čs. televizi. Pak již následovala celá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Od pondělí 25. do středy 27.3.
srdečně zveme na 5. ročník výstavy
prací dětí z okolních základních a
mateřských škol.
Výstava bude otevřena od 8.30 do
11.30 hodin pro školy, školky a veřejnost a od 14 – 16 hodin pro veřejnost.
K vidění budou opět krásné a nápadité výrobky dětí a kreativita jejich
šikovných učitelek a učitelů. Vstupné
je dobrovolné a v letošním roce bude
určeno pro nákup hraček a výtvarného materiálu do mateřského centra. V
dopoledních hodinách jsou plánovány
ukázky výroby různých jarních a velikonočních výrobků.
Účastníci výstavy: Knihovna města Police n. M., ZŠ a MŠ v Polici n. M., ZŠ a MŠ
Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Velké Petrovice, ZŠ a MŠ Bukovice, ZŠ a MŠ Žďár nad Metují, MŠ Česká
Metuje.
Za podporu akce velmi děkujeme
městu Police nad Metují a Pellyho domům.

Ukázková hodina keramická dílna pro dospělé
• proběhne v pondělí 11.3. od 19h v
prostorách MC
• vstupné 35,- přihlášky na kontaktech MC

VOLNÁ HERNA

Březnová pondělí od 15 do 16,30
hodin nabízíme možnost dětem s maminkami nebo prarodiči přijít si pohrát
do herničky MC - odpoledne nebude
probíhat organizovaný společný program. Využijte nepříznivého počasí a
vemte s sebou třeba i sourozence školkou povinné …. Vstup 20,Marie Hornychová

plejáda nejrůznějších zaměstnání od
vrátného, hlídače, plavčíka, řidiče přes
prodavače v bufetu až nakonec zakotvil v divadle Semafor, kde působil opět
v řadě funkcí – m.j. znovu jako kulisák,
pak inspicient, asistent režie a nakonec
i jako herec. Díky pestrosti zastávaných
zaměstnání poznal život v mnoha podobách a z mnoha zorných úhlů a tak
si nakonec mohl dovolit i profesi spisovatele a básníka. Několik ukázek z
jeho prací, jak v próze, tak ve verších
zde také zaznělo. Zajímavé odpoledne
ukončila diskuse a zodpovězení dotazů.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

„Cesty naděje“

pro nemocné
v Hospici Anežky České
Vážení přátelé,
dovolte,
abychom
vás pozvali na recitál „Cesty naděje“
kytarového virtuóze
prof. Štěpána Raka a herce a recitátora
Alfréda Strejčka, ve čtvrtek 4. dubna v
19 hodin v kostele sv. Jakuba Většího v
Červeném Kostelci. Výtěžek koncertu
podpoří péči o těžce nemocné v Hospici Anežky České a Mobilním hospici
Anežky České. Vstupenky si můžete
zakoupit od 1. března 2013 v předprodeji v informačním centru CASUR, s.r.o.
Červený Kostelec, 5. Května 603, 549
41 Červený Kostelec, tel.: 498 100 657.
„Cesty naděje“ se nebudou dotýkat
nemoci, ale pokusí se posílit vědomí, že
nikdy není nic ztraceného. Vždy ještě
zbývá naděje a její sestry: víra a láska
a to ať už nás potká jakékoliv trápení
nebo zákeřná nemoc. Těšíme se na vás!
Ewa

JULINKA

Ohlašuje spuštění webových
stránek – aktivity občanského
sdružení, historie, fotogalerie,
kontakty,
tipy
(a později snad ještě víc) …

www.julinka.polickej.net

Spolupořádá festival dokumentárních filmů Jeden svět – SRDEČNĚ ZVEME do polického kina
21.-24.3.2013!!!
Marie Hornychová
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NOVINKY FILATELIE
Slavná česká pacifistka,
o které Češi skoro nevědí
Baronka
Bertha Sophia
Felicita
von
Suttner rozená
hraběnka Kinsky ze Vchynic a
Tetova (9. června 1843, Praha – 21. června
1914,
Vídeň)
byla česko-rakouská radikální
pacifistka,
publicistka
a
spisovatelka. Na známce je zobrazen
její portrét.
Berta (jak zněla česká varianta jejího jména) Kinská se narodila ve staré šlechtické rodině. Vstup do života
přesto neměla příliš šťastný. Její pětasedmdesátiletý otec zemřel ještě před
jejím narozením. K matce, která byla z
nestejné společenské vrstvy, se rodina
Kinských chovala chladně. Berta přesto
dosáhla dobrého vzdělání. Hovořila
česky, německy, francouzsky, anglicky
a italsky. Ve třiceti letech stála před
nutností sama se živit. Nastoupila jako
guvernantka čtyř dcer do rodiny průmyslníka Suttnera, s jehož synem se
sblížila a přes nesouhlas jeho rodiny se
tajně vzali a odjeli do Gruzie, kde pracovali jako vychovatelé ve šlechtických
rodinách. V době bulharské osvobozenecké války (1877-8) poznali v polních lazaretech, v nichž oba pomáhali,
utrpení, které válka přináší. Na Bertu
tato zkušenost velmi zapůsobila a stala
se východiskem jejích snah o potlačení
válek.
V roce 1875 se stala tajemnicí Alfreda Nobela a jejich spolupráce se vyvinula v doživotní přátelství. V jednom z
dopisů se Nobel svěřuje, že hodlá založit fond na ocenění lékařů, vědců a lidí,
kteří prokázali největší přínos lidstvu.
Baronka Suttner byla inspirací, aby se
Nobelova cena udělovala i lidem, kteří
se zasloužili o mír.
10. prosince 1905 obdržela Bertha
von Suttner jako první žena na světě
Nobelovu cenu za mír, kterou převzala
18. dubna 1906 v Oslu.
Své protiválečné myšlenky formulovala v románu Odzbrojte!, který vyšel v
řadě jazyků. K jejímu odkazu se dodnes
hlásí mnohé mírové iniciativy. Její portrét se dostal na mince (dvoueurovka),

bankovky (1000 šilinků v Rakousku) a
známky – v Německu, ve švédsku, v Turecku (tady už v roce 1935), dvakrát v
Rakousku, a nyní tedy vychází i u nás,
její rodné zemi.
Odešel Oldřich Kulhánek – velká postava naší známkové tvorby
Poslední lednové pondělí náhle zemřel Oldřich Kulhánek, skvělý grafik,
o němž se bez nadsázky říkalo, že jeho
práce vyšly v největším nákladu na světě – jako současné bankovky, nám filatelistům známý a blízký i jako tvůrce
poštovních známek.
Shodou okolností mu letos vyjdou
ještě poslední tři známky, jejichž je autorem. Představíme si je, až aktuálně
budou vydány.
Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Vyberte hudební hvězdu
náchodského PIVOBRANÍ!
Na Masarykově náměstí v Náchodě se v
létě uskuteční druhý
ročník Pivobraní. Stane se tak třetí prázdninovou sobotu 20. července. Na loňskou
úspěšnou premiéru pivních slavností,
které nabídly zlatavý mok z píp tří pivovarů a celodenní kulturní produkci,
dorazily téměř tři tisíce návštěvníků.
Nejen jim nyní organizátoři připravili
možnost zapojit se do sestavení hudebního programu a vybrat hlavní hvězdu.
Od 1. března lidé mají možnost hlasovat
na webových stránkách Pivobraní (www.
pivobrani.eu), časopisu Náchodský Swing
(www.nachodskyswing.cz) a města Náchoda (www.mestonachod.cz). Na výběr
jsou tři možnosti: Dalibor Janda, Arakain
a Roxette revival. Hlasování potrvá až do
konce dubna, kdy bude zveřejněno, kdo
se stane hlavní hudební hvězdou Pivobraní 2013.
-hs-

Spolupráce česko-polských regionů

Ve středu 13.února podepsal ředitel Branky Daniel Denygr a přednosta
okresního úřadu v polském Kladsku
Maciej Awizieṅ smlouvu o vzájemné
dlouhodobé spolupráci . „Jsme velmi
potěšeni, že se nám podařilo uzavřít
tuto dohodu právě s Powiatem Kłodzkim, protože Kladské hrabství patří
mezi nejvýznamnější turistické regiony
v celém Polsku s vysokou návštěvností,“ řekl hronovský místostarosta a zároveň předseda představenstva Svazu
CR Kladské pomezí Josef Thér.
K podepsání dohody došlo díky
podpoře starosty města Náchod Jana
Birke a místostarostky Drahomíry Benešové, která je zároveň aktivní členkou správní rady Branky o.p.s.. První
konkrétní výsledek této spolupráce je
příprava společného česko-polského
projektu zaměřeného na turistiku pro
rodiny s dětmi. O tom, zda bude projekt
finančně podpořen a realizován roz-
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hodne zasedání Euroregionu Glacensis
v květnu letošního roku. „Pro Branku
je finanční dotace projektu velmi důležitá, protože její činnost je přímo
závislá na získávání grantů a dotací,“
sdělil předseda správní rady Branky
o.p.s. Zdeněk Špringr, který je zároveň
starostou města Rtyně v Podkrkonoší
a předsedou Svazku obcí Jestřebí hory.
Nezisková společnost Branka, o.p.s.
sídlící v Náchodě usiluje již od roku
1997 o rozvoj cestovního ruchu na
území turistické oblasti Kladské pomezí. Mezi hlavní činnosti patří vydávání
propagačních tiskovin, provozování
webových stránek, účast na veletrzích,
spolupráce s informačními centry, podpora provozu cyklobusů, úprava lyžařských tras a další. Její aktivity podporují
města a obce, ale ji soukromé subjekty
zabývající se cestovním ruchem, které
jsou zároveň členy svazu.
Markéta Venclová

O Merkuru se ve
světě ví

Stavebnice Merkur je pojmem nejen v
naší vlasti, dobré povědomí o tomto fenoménu stále žije v celé Evropě. Z dob minulých má Merkur silné kořeny na hračkářském trhu v německy mluvících zemích,
jakož i na východě, kam se stavebnice s
úspěchem vždy vyvážela. Výroba Merkuru je však stále současností, vyrábí se a
prodává, a je nabíledni, že je zapotřebí o
tom dávat stále zprávy do celého světa.
Konkurence se tlačí ze všech stran, a aby
Merkur obstál a nebyl opravdu za čas jen
„retro“ záležitostí, je pěstování dobrého
jména pro současného výrobce nepochybně úkolem číslo jedna.
Mezinárodní veletrh hraček v Norimberku, konaný ve dnech 30. ledna až 4.
února tohoto roku tedy opět přivítal na
svých prestižních výstavních plochách
zástupce firmy Merkur Toys a Merkur
byl zde v poli enormního zájmu. Firma
se v Norimberku představila mezi pouze
šesti českými výrobci a o tom, že její produkty nebyly vystaveny bez povšimnutí,
svědčí i reportáže v německých mediích.
O Merkuru odvysílala medailon německá
veřejnoprávní televize a materiál na články byl poskytnut čtyřem redakcím odborných časopisů. Tím, že se veřejnosti takto
dostávají informace o atraktivním zboží a
o jeho výrobci z malého městečka na východě Čech, se samozřejmě zároveň šíří
povědomí o našem malebném kraji i jeho
turistických pamětihodnostech. Zazní tak
pozvání nejen do muzea stavebnice Merkur v Polici nad Metují, jediného svého
druhu. Je tím osloven široký okruh lidí
v Česku i ve světě a tím se šíří znalost o
Polici nad Metují, o památkách, překrásných přírodních scenériích našeho kraje
a o životě v něm.
Mimo akce obchodního rázu je o
Merkur stálý zájem i na výstavách, ote-

Maratón voleb

Tak už máme za sebou absolvování
několika voleb a čekají nás další – snad
parlamentní či ještě jaké. Ale nenecháme se odradit, vždyť je to jedna z mála
našich vymožeností , které si můžeme
vyzkoušet , aniž by nás někdo omezoval . Horší je, když vychází cosi, co nám
není příliš blízké, ale pokud je to férové utkání podle pravidel, podřiďme se
a snažme se dokázat, že ta naše volba
by byla lepší.
A to ,co o nás řekl před více než sto
lety místodržitel Franz Thun , že Čech
je buď hulvát nebo líbající ruku , příliš

víraných v muzeích a výstavních síních
českých a moravských měst. Velice často
jde o atraktivní expozici ze sbírek pana Jiřího Mládka, věrného příznivce Merkuru,
největšího sběratele a také konstruktéra
modelů ze stavebnic Merkur (je autorem známého Ocelového města i jiných
důležitých exponátů v našem polickém
muzeu). Ve vstřícné spolupráci s ním se
uskutečňují takové „svátky“ Merkuru,
jako je příkladně právě probíhající výstava, otevřená 9. února v Lanškrouně. Na
její vernisáži nastala příhodná konstelace
přítomných, v níž oblíbený katolický kněz
Zbygniew Czendlik požehnal preciznímu
modelu kostela v Boněnově (Karlovarský
kraj), sestrojenému z Merkuru panem
Radkem Račákem na podporu záchrany tohoto kostela. V době zcela nedávné
se takovéto výstavy úspěšně konaly též
např. v Chrudimi či v Hlučíně na Ostravsku.
Farář Zbygniew Czendlik žehná kostelu z
Merkuru; foto z vernisáže výstavy Merkur
v Lanškrouně.

nerozebírejme, a když už tu ruku mermo mocí chceme líbat , ať je to ta ruka
pravá! A proč to píšu, ona ta volba s tou
charakteristikou souvisí , ale není mi
moc po chuti.
A teď se nám do voleb ještě zamíchala prezidentská amnestie a abolice,
neboli zastavení už probíhajícího trestního řízení a to je opravdu rána a jaksi široce vykládaná ústava. My prostě
nejsme Francie, i když naše ústava z
r. 1920 se inspirovala ústavou francouzskou z r.1875. Moudrý prezident
Masaryk vystupoval proti dobovým návrhům soustředit v rukou prezidenta
republiky velkou ústavní moc. Ve Francii silný prezident řídí vládu. Naše ústa-

Akce tohoto typu zaručeně pěstují
povědomí nejen o tom, že je Merkur stále těžko nahraditelnou hračkou. Merkur
budí zájem i svým moderním programem, rozvíjejícím své možnosti a následujícím technický pokrok třeba v robotice a mechatronice a stává se vynikající
pomůckou ve vzdělávacím systému. Otevírá se zde nový potenciál, který může do
Police nad Metují přilákat nejen turisty a
dětské obecenstvo a příznivce, ale i žáky
a studenty odborných škol, které Merkur
populární metodou přivádí do světa techniky. V tomto směřování firma Merkur
Toys nyní usiluje o výraznější podporu ze
strany důležitých institucí, jako jsou třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Svaz průmyslu a dopravy, Ministerstva
školství nebo prestižní vysokoškolské fakulty z celého území ČR. Merkur se snaží
být „in“, aby nežil jen ze své dávné slávy
a odkazu pana Vancla, někdejšího majitele firmy Inventor, jenž dal před více než
devadesáti lety Merkuru spatřit světlo
světa.

Zdeněk Pátek

vy, tedy i dnešní z r.1992, pracují s týmovým, nedominantním prezidentem,
který nenese odpovědnost a je spjat s
vládou spolupodepisováním , i když v
čl.62 naší ústavy je dost pravomocí bez
kontrasignace předsedy vlády či jiného člena vlády ,např. jmenování některých funkcionářů soudní , kontrolní a
bankovní moci státu. Koho by zajímaly
podrobnosti, nechť si přečte článek a. J.
Malenovského, soudce soudního dvora
EU, publikovaný v týdeníku Respekt č.
6 z letošního roku.
A tento snad poslední exces prezidenta republiky, kdy široká amnestie
s prvky abolice nebyla projednána
vládou, je ránou do ústavního života
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a připravila poškozené o práva v jednotlivých věcech a je tak trochu výsměchem spravedlnosti. Tento způsob
široké amnestie s prvky abolice se hodí
spíše na případy, kdy dochází ke změně
společenského řádu.
Ale dost již vážných témat. Jdouce
se ségrou po polickém náměstí v pátek
8.2. t.r. spatříme srocení davu různého
stáří a jakýsi “ šišatý“ kruh před cukrárnou . A ejhle, vyklubal se z toho balón s označením Rádio Černá Hora, který zahájil na podporu létání s balonem
pod názvem Sto startů z českých měst
s letem v našem městě. Do balónu nastoupila naše paní starostka s panem
místostarostou. A po pracném nafukování se balón odlepil od rynku, vzlétnul
a po vedení města bylo „ fuč“. Už jsme si
říkaly, chtějí emigrovat, ale z Polska se
vrátili a co by tam taky dělali, tady mají
práce nad hlavu.
J@rca Seidelová

Co dělá zahrádkář
na jaře

Z korun stromů je třeba odstranit
ručně nebo pomocí nůžek mumifikované moniliozní plody a zámotky
housenek a pak je zlikvidovat nejlépe
spálením. Na starých stromech odstraňujeme odumřelou kůru (borku)
– je totiž úkrytem mnoha škůdců, především obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé, u hrušní dospělce mery
skvrnité.
Pokud sejde sníh, koncem února
shrabat a rovněž zlikvidovat spadané
listí. Kmeny a silnější větve ovocných
stromů natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry a mrazovým deskám, které jsou v předjaří způsobeny většími teplotními výkyvy mezi
slunečním dnem a mrazivou nocí. Stejně účinné je i zakrývání kmenů z jižní
strany prkny, chrániči, chvojím apod.
Provedeme první předjarní postřik
stromů a keřů přípravky Kuprikol 50
nebo Champion WP v koncentraci 0,6
%. U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt nektriové rakoviny kůry
stromů a strupovitosti jádrovin. Postřik provádět až když teploty vzduchu
vystoupí na 7°C.
Vzcházející česnek ošetříme proti
houbomilce česnekové zakrytím záhonu bílou netkanou textilií, kterou odstraníme koncem dubna. Chemickou
ochranu lze provést v době, kdy teploty
vzduchu vystoupí nad 10°C. Ošetřujeme 2x po 14 dnech přípravky Reldan
40 EC – 0,12 %; Sumithion Super –

0,1% nebo Karate Zeon.
Odstranit konce letorostů jabloní
napadené padlím a konce letorostů angreštů napadené hnědým padlím. Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a
deskami, rovněž poškozené hlodavci a
zvěří přípravky Aversol pasta nebo Pellacol suspenze, které pomáhají k hojení
a zacelování ran. Ošetření je nutno provést co nejdříve po poranění.
Na rybízu odřežeme suché větvičky
poškozené housenkami nesytky rybízové. Obíráme a pálíme zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým.
Při silném výskytu provedeme před
květem při teplotě nad 18°C postřik
přípravkem Omite 570 EW.
Každoročně, pokud nemáte rezistentní odrůdy angreštu, bude nutné provést preventivní postřiky proti
hnědému padlí. První ošetření provést
před květem a v dubnu po odkvětu angreštu další dvě ošetření proti této chorobě, nejlépe přípravkem Discus.
V březnu obnovíme lepové pásy na
kmenech peckovin. Na kmenech jabloní naopak připevňujeme lapací pásy
z vlnité lepenky k nalákání housenek
obaleče jablečného.
Před výsadbou cibule ze sazečky
je třeba cibulky na 30 minut namořit
v roztoku Rovral Flo – 15-20 ml na 2,5
l vody. Toto opatření chrání sazečku
před napadením vrtalkou pórkovou,
která způsobuje zkroucení a deformování listů cibule. Napadá přezimující
česnek a vzešlou cibuli sazečku od dubna až do začátku května. Rovněž cibuli
můžeme zakrýt bílou netkanou textilií.
V zelinářské zahradě, kde budeme
pěstovat košťálovou zeleninu, v břez-

Žijí mezi námi ...
KAREL PFEIFFER
fotograf
První
otázku
snad ani nemůžeme nepoložit. Kdy
jste začal fotit?
Bylo mi nějakých pět nebo šest
roků, kdy jsem začal vnímat, že fotografie vůbec existuje. Můj tatínek
fotografoval a ještě
dnes jsou jeho fotky velmi kvalitní.
Díky tomu jsem už
jako dítě znal názvy, jako je Agfa a
Kodak. Samozřej-

Polický měsíčník - únor - březen 2013 - strana 26

nu zapravíme do půdy dusíkaté vápno
(100 g na 1 m2) v rámci prevence proti
nádorovitosti kořenů. Nutné však provést 3 týdny před výsadbou!
Při předpěstování sadby se často
setkáváme s padáním klíčících rostlin.
U klíčících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo poškození kořenových
krčků. Původcem jsou půdní houby.
Ochrana spočívá v desinfekci pěstebních substrátů (propařením), v moření
osiva nebo v chemickém ošetření půdy
a rostlin. Ošetření substrátu provedeme přípravkem Merpan 50 WP (30 g na
1 m2) nebo zálivkou Previcurem 607
SL v koncentraci 0,15-0,25% před, při
nebo do týdne po výsadbě (setí).
S jarním řezem ovocných stromků nespěchejte, počkejte, až pomine
nebezpečí silnějších mrazů, nejlépe
do konce března. Nejdříve provádíme
řez u mladých stromků, které ještě nemají narostlou korunku a u stromů se
slabým růstem (roční přírůstky do 30
cm). Bujněji rostoucí stromy řežeme
později, třeba i po odkvětu nebo během
vegetace. Přibrzdíme tím růst dřeva a
stromy nasadí více na plodnost. Účelem jarního řezu (průklestu) je prosvětlit korunu stromu a ne ho ořezat
celý nakrátko jako vrbu – tím dosáhneme pravého opaku, koruna se ještě více
během vegetace zahustí.
Pokud děláme jarní postřik ovocných stromů proti přezimujícím škůdcům – ten se provádí v růstové fázi zeleného až růžového poupěte, při teplotě
vzduchu 15°C, za bezvětrného a nedeštivého počasí.
S pomocí materiálu ÚS ČZS Náchod
zpracoval Miroslav Vaněk
mě že jsem ještě nefotil, ale už jsem
znal vůni vývojky a ustalovače. Sám
jsem s fotografováním začal ve svých
patnácti letech v roce 1951 nebo 50,
když jsem se učil strojním zámečníkem
v Dobrušce. Byl jsem tam na internátě

a nutili nás, abychom navštěvovali nějaký kroužek. Nejvíc samozřejmě kroužek zpívání budovatelských písní. Tyto
jsem nenáviděl, ale kupodivu si je hodně pamatuji.
Ale můj kamarád Jaroslav Novotný,
také učeň, mi navrhl, abychom společně začali fotit. Mohli jsme si v závodě
půjčit aparát Pionýr. Snažil jsem se mu
vysvětlit, že to neumím. Nakonec mě
naučil míchat vývojku a ustalovač a vyvolat si film, udělat obrázky a mně se
to velice líbilo. Ale abych pravdu řekl,
vážně jsem začal fotografovat až po vojně, kdy jsem se oženil, a měli jsme děti.
A jako každý rodič jsem chtěl mít fotky
dětí. Žijeme mezi vámi již od roku 1960
a mám od té doby na snímcích chronologicky i život obce a nejvíce však naši
krajinu, která mě tak uchvátila.
Později jsem absolvoval i dvouletou konzervatoř výtvarné fotografie u
pana profesora Šmoka v Hradci Králové. Hned poté jsem u pana profesora
studoval další tři roky neprofesionální
film. Pro mě to byl ohromný přínos,
který ovlivnil můj pohled na fotografii
dodnes.
Máte nějaký vzor? Kdo Vás ovlivnil na
Vaší cestě fotografa?
V naší rodině byl strýc, profesionální fotograf Zdeněk Menec, který
tenkrát žil a pracoval ve Špindlerově
Mlýně. Doprovázel jsem ho o prázdninách na jeho cestách a díky jemu jsem
se seznámil s mnohými umělci. On
se od konce války přátelil s národním
umělcem profesorem Karlem Plickou.
Téměř všechny fotky pana Plicky se
„narodili“ ve vývojce Zdeňka Menece ve
Špindlerově Mlýně. Díky tomu jsem se s
panem Plickou několikrát sešel. Jednou
mi u něj v obýváku řekl: „Podívej. Světlo
a stín. Kdo to nepochopí, nemůže fotografovat.“
Karel Kryl v písni „Idyla“ zpívá: „Má
idyla je vylhaná / jak Praha Karla
Plicky“. Může fotografie lhát?
Hodně. Hodně může lhát. Na přednášce o portrétu nám profesor Šmok
říkal, že i největší prostitutka může vypadat na fotografii jako panenka Maria
a opačně. Nakonec člověk nikdy nevypadá tak, jak ho prezentují reklamní
fotografie. Ale na druhou stranu může
fotografie říkat i naprostou pravdu.
Fotíte na film, nebo se Vás dotkla „digitalizace“?
Nejdřív samozřejmě klasický kinofilm. Pamatuji si jako dnes, na náměstí
v Poděbradech jsem ve výloze drogerie
objevil fotoaparát Flexaret 4. Byl to vynikající univerzální fotoaparát a nadě-

lal jsem s ním spoustu obrázků. Později
jsem si koupil Minoltu 303. Když mi
bylo 70, tak mi moje rodina věnovala
Digital Panasonic a já jsem tomu propadl znovu.
Nedávno jste byl oceněn čestným
členstvím „Volného sdružení východočeských fotografů“.
Já jsem se tomu trochu divil, protože
se nepovažuji za výborného fotografa a
myslím si, že jsou lepší fotografové, než
jsem já. Tady u nás je to určitě Olda Jenka, na kterého, co se naší krajiny týče,
nemám. Podle mě je spravedlivé, že je
lepší, protože on tomu věnuje daleko
víc času a energie než já. Ale ocenění
od VSVF si velice vážím.
Je to ocenění, kterého si ceníte nejvíc?
Samozřejmě, že je to krásné ocenění. Kromě toho jsem dostal i nějaké
diplomy, ale asi nejvíc si cením toho, že
na mé autorské výstavě v Hradci Králové, jakási Lucie Procházková do pamětní knihy napsala: „Jdu od rozvodového
řízení svých rodičů. Velice jsem potřebovala dávku optimismu.“ Potěšilo mě
velmi, že moje fotografické vidění mohlo někomu zmírnit bolest.
Kromě fotografií krajiny děláte i portréty. Jaký je rozdíl mezi fotografováním v interiéru a exteriéru.
Rozdíl je to samozřejmě velký, ale
člověk musí vědět, co chce vyfotit. Já
do kostela nechodím, ale když se tam
dostanu, tak si nesmírně rád prohlížím
tváře lidí, kteří tam sedí. Připadám si,
jako kdybych seděl v obrazárně, kde
jsou obrazy starých holandských mistrů. Nádherné pološero, stíny ve tvářích
lidí, až si říkám, že kdybych se nestyděl,
tak bych tam vletěl s aparátem a fotil.
Hodně se kromě fotografování věnujete i filmu.
Udělal jsem asi 50 amatérských filmů a musím říct, že v amatérském filmu jsem dosáhl větších úspěchů než s
fotografiemi. Ale film je strašně náročný. Nejen na čas, takže už mě s kamerou
neuvidíte. Ale jsem hrozně rád, že ve filmování pokračuje Míra Šolc, se kterým
jsme několik filmů dělali společně. Dokážu se těšit z každého jeho úspěchu.
Co se týče filmů, máme Vás asi nejvíc
spojeného se skoky na lyžích.
Vybral jsem si v životě sport, který
mám rád, a to jsou skoky na lyžích. Sám
jsem taky skákal a rovnou říkám, že
jsem byl mizerný skokan. Ale skokům
jsem úplně propadl a dokonce jsem se
stal členem reprezentačního týmu, tzv.
„Remsa boys“ (pozn. Zdeněk Remsa je
nejslavnější z českých trenérů skokanů na lyžích, trénoval mj. Jiřího Rašku

nebo Dalibora Motejlka.) Já jsem si totiž
vymyslel název „Remsa boys“ a vyrobil
jsem pro ně odznaky „Remsa boys“.
Když Raška vyhrál zlatou olympijskou
medaili, tak jsem jim to poslal a oni mě
pozvali do Špindlerova Mlýna a od té
chvíle jsem byl jejich členem. Dodnes
mě zvou na závody a setkání a ze všech
mistrovství světa a Olympijských her
mi posílali pohledy. „Remsa boys“ se
schází dodnes. Naposledy jsme se bohužel sešli na pohřbu Jirky Rašky.
Samozřejmě že jsem dělal i fotografie ze skoků a za jednu jsem ve Španělsku dostal cenu „Fotosport“.
Dělal jsem třeba i film o Pavlu Plocovi, který jsem nazval „Létání bez letenky“.
Nepocházíte z toho kraje. Jak jste sem
vlastně dostal?
Pocházím z východního Slovenka a
žil jsem mezi Karpatskými Němci. Bylo
mi osm roků, když se blížila fronta, a
protože můj tatínek byl Němec, tak
nám německá armáda nabídla evakuaci z východního Slovenska. Odvezli nás
do Zakopaného a odtud jsme všichni už
pokračovali sami. Maminka pocházela
z Nového Města nad Metují a tak naše
cesta vedla sem. To byl říjen 1944.
Máme Vás spojeného spíš se Suchým
Dolem.
Mám Suchý Důl velice rád. Suchodoláci a Slaveňáci mě snad přijali mezi
sebe a já osobně se za Suchodoláka nepřestal považovat. Jsem šťasten, že my
všichni zde jsme obklopeni krajinou,
která je krásná, zvláštní a zcela vyjímečná v pohádkovém podání.
Ptali se: Martina Váňová
a Pavel Frydrych
Znám Karla od studií na Šmokově
konzervatoři. Sám tento slovutný profesor FAMU nejednou Karlovými fotografiemi demonstroval krajinu.
Karel je celoživotně spjat s krajinářskou tvorbou – dokázal prezentovat především krajinu svého domova, tedy Polickou, Broumovsko a zejména jeho srdeční
záležitost Slavný. V jeho fotografiích se
odráží cit pro poetičnost a jedinečnost
svého kraje. Jeho archiv tvoří nezastupitelnou dokumentaci nejen fotografickou,
ale i v oblasti filmu.
Volné sdružení východočeských fotografů ocenilo jeho tvůrčí a organizační zásluhy a jmenovalo ho pro rok 2013
čestným členem – je to pro fotografy příslovečná „síň slávy“. Tato morální pocta
je zaslouženým ohlédnutím za celoživotním sepjetím s fotografií. Přál bych si, aby
jeho dílo nezůstalo v archivu, ale stalo se
kulturním dědictvím regionu.
Pavel Rejtar – fotograf.
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní a velikonoční doba

V církvi prožíváme čas přípravy na
Velkonoce, tedy postní dobu. Tento čas
by měl být pro všechny výzvou k hledání
dobra a Boží lásky a ke změně k lepšímu
v nás i kolem nás. Jejich objevování nás
může přivést k tomu, abychom prožili
kvalitnější život, ale také k poznání samotné podstaty Boha, protože tím objevíme jeho přítomnost a působení v nás
i mezi námi. Postní doba trvá 40 dní a
má 6 postních nedělí, z nichž poslední
je Květná neděle. Touto dobou nás povedou biblické a liturgické texty všedních
i nedělních bohoslužeb a pomohou nám
postní dobu a užitečně prožít a dobře se
připravit na Velikonoce.
V týdnu po Květné neděli pak skončí
doba postní a vstoupíme do nejvýznamnějšího období křesťanského liturgického roku - doby velikonoční. Prožijeme
Svatý týden s Velikonočním triduem
(třídením), které zahájí Zelený čtvrtek připomínka Ježíšovi poslední večeře (při
bohoslužbě v tento den se může konat
symbolický obřad umývání nohou), následovat bude Velký pátek - připomínka
Ježíšova umučení, Bílá sobota, Velikonoční vigílie - připomínka vyvrcholení dějin
Boží spásy člověka a vyvrcholí nedělním
Božím hodem velikonočním - oslavou
Ježíšova vzkříšení. Všechny předvelikonoční a velikonoční bohoslužby a obřady
mají svoji velkou hloubku a symboliku a
jednoznačně z nich vyzařuje Boží láska a
zájem o spásu a dobro pro každého člověka.

V uplynulém období městská policie:

• Zajišťovala ve spolupráci s TS schůdnost a sjízdnost komunikací a chodníků.
• Bohužel někteří řidiči nedbali výzev
k odstranění vozidla a znemožňovali
zimní údržbu. Proto bylo přistoupeno
k odtažení.
• MP provedla kontroly dodržování dopravního značení, zejména pak v Husově ulici, kde se změnou autobusového
nádraží došlo i k významné změně dopravního značení. Řidiči nedbají zákazu zastavení a znemožňují průjezd linkovým autobusům. Tyršova ulice byla
zákazů zbavena a lze v ní nyní parkovat
při dodržení obecných pravidel bez
omezení.
• Se zlou se potázal další zlodějíček
v Penny, zájem odnášet si bez zaplacení
zboží z obchodů roste. Mnohé důmyslné skrýše pro ukrývání kradeného zbo-

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
3. března 10. března 17. března 19. března-

3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
24. března - KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá
s Pašijemi),
křížová cesta v suchodolském
lese (u Soudní brány) od
15.00 (pouze v případě příznivého počasí)

LITURGICKÝ PROGRAM
LETOŠNÍCH VELIKONOČNÍCH
SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI

28. března
ZELENÝ ČTVRTEK

17.00 mše svatá na památku Večeře Páně
18.00 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci

29. března
VELKÝ PÁTEK, den přísného postu

8.00 křížová cesta
8.30 - 17.30 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci
15.00 začátek novény před Svátkem Božího milosrdenství
17.00 bohoslužba na památku Umučení
Páně
18.00 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci u Kristova hrobu

30. března
BÍLÁ SOBOTA

8.00 ranní chvály - společná modlitba církve (Breviář)
9.00 - 20.30 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci u Kristova hrobu

ží by mnohdy vzbudily zájem patentového úřadu.
• MP pomáhala u dopravních nehod, zejména řízením dopravy a pomocí poškozeným.
• Organizačně jsme se podíleli na zajištění prezidentských voleb.
• Ve Valentýnském týdnu byl řešen rodinný spor, bez následků..
• Společné pochůzky se sociální kurátorkou pokračují. Zaměřujeme se na lidi ve
svízelných životních situacích, zejména
domluvou, radou a konkrétní pomocí.
• Z útulku odešlo do nových domovů
všech šest štěňátek, která se zde narodila. Nový domov našla i jejich maminka a k novému pánovi odešel i pejsek,
který u nás přestál štěněčí věk.
• Stále se nedaří osvětou, instalováním
košů, sáčků a potažmo i sankcemi, eliminovat počty pejskařů, kteří po svých
miláčcích neuklízejí. Znovu připomíná-
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10.00 požehnání velikonočních pokrmů
11.00 požehnání velikonočních pokrmů
20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si s
sebou svíčky)

31. března
VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ

8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- zpívaná mše svatá (zpívat bude polický
chrámový sbor)

1. dubna
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 mše svatá

31. března - 7. dubna
Velikonoční oktáv
*******
V měsíci březnu, budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00,
každý pátek po celou postní dobu
od 17.00 pobožnost křížové cesty,
• v sobotu od 17.00 a v neděli od 8.00
mše svatá s nedělní platností
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 16.45
Změna ze zimního na letní čas se
letos uskuteční ze soboty 30. na neděli 31. března ve 2.00 hod. (sobotní
mše svaté zůstávají po změně času od
17.00)
Rádi bychom všem popřáli hodně
pokojnou dobu postní, radostné Velikonoce a krásné jaro. Všichni jste srdečně
zváni na velikonoční bohoslužby.
Za polické děkanství Ing. Jan Troutnar

me všem tuto povinnost.
• Snad nebude potřeba, aby svou účast
v této záležitosti zde uplatnil tzv. „Pražský Superman“, který nezdárné pejskaře upozorňuje poněkud svérázným
způsobem.
• V platnost vešlo několik podstatných,
nových úprav silničního zákona. Změnily se výše sankcí, bodová ohodnocení i některá dopravní značení. Výčet je
poměrně obsáhlejší, a proto doporučujeme všem aktivním řidičům se s ním
seznámit.

Hezké předjarní dny…
Petr Zima, ved. strážník

MP zpracovala chyby v orientačním označení ulic. Nové cedule jsou
již vyrobeny a připravuje se jejich
instalace. Majitelé dotčených nemovitostí budou předem upozorněni.
Povinnosti kolem této záležitosti
pak řeší § 30 zákona o obcích.

Liga neregistrovaných hokejistů
„O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA HRONOVA“

Letošní sezona LNH byla velmi úspěšná a díky vyrovnaným výkonům jsme se
od začátku ročníku pohybovali na vedoucí příčce naší soutěže. Během celé části
jsme prohráli pouze 3 zápasy, z toho jeden v samostatných nájezdech. Dobrých
výsledků jsme dosáhli díky výbornému
přístupu celého mužstva a vynikajícím
výkonům brankářů, když jsme inkasovali
nejmenší počet branek. Za posledních několik let toto byla nejlepší základní část
pro Polici i přes stoupající konkurenci v
kvalitě a počtu týmů.
Na konci února probíhalo atraktivní play
off a my jsme si výsledkem v základní
části zajistili přímý postup do semifinále.
Ve velmi bojovném a vyrovnaném zápase jsme však těsně podlehli mužstvu GZ
Hronov 2 : 1 a sen o letošním vítězství se
nám rozplynul. Posledním zápasem sezony byl boj o 3.místo proti Horní Radechové, který se konal po uzávěrce toho
čísla zpravodaje.

Soupiska mužstva Viridium Police
nad Metují:
Míra Pfeifer, Pavel Berka, Tonda Jansa,
Vláďa Čech, Ondra Laucký, Jarda Obr-

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Novoroční Open 2013

šál, Dušan Kraus, Roman Tejchman, Lukáš John, Míra Biško, Honza Pataki, Petr
Matěna, Honza Pavelka, Renda Poul,
Lukáš Thér.
Brankáři : Filip Thér a Petr Witvar.
Vedoucí mužstva a trenér : Pavel Topolnickyj.

Poděkování sponzorům:
Město Police nad Metují, Viridium – Lukáš
Vacek, Firma Hauk Police nad Metují,
Firma Pfeifer, Friml, Martinec – stavební a
tesařské práce, Motorest Lucky-Luck Bukovice.

3. místo v play-off
pro Polici v LNH

V boji o bronz se Sokolem Horní
Radechová jsme se rozloučili vítězstvím 6 : 1 a získali tak pro Polici
krásné 3.místo. Po fantastickém
výkonu od první minuty až do konce jsme převálcovali jednoznačně
soupeře, kterého se nám v základní
části nepovedlo porazit. Podařilo se
nám tímto obhájit bronz z loňské hokejové sezony.

Tým
Viridium Police nad Metují
TJ Sokol Horní Radechová
Hokej Žďárky 1996
GZ Hronov
HC Slavoj Teplice nad Metují
HC Olivětín
Horní Kostelec
HC Jamajští Tygři Velké Petrovice
HC Havlovice
HC Marko

Za hokejisty Police Pavel Berka

Zápasů
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Skóre Body
102 : 35 45
143 : 71 43
111 : 38 40
141 : 51 40
80 : 50
36
71 : 86
20
64 : 103 19
54 : 137 12
46 : 98
12
45 : 188
3

Tradičně, třetí lednovou sobotu (19.
1.), proběhl na umělé lezecké stěně v
polické sokolovně další, již 22. ročník
závodu v obtížnostním lezení NOVOROČNÍ OPEN. Po loňském poměrně
dobře obsazeném závodu jsme očekávali stoupající trend počtu závodníků, leč opak byl pravdou. Letošního
ročníku se nakonec zúčastnilo pouze
23 mužů (z toho 5 juniorů) a 7 žen (z
toho 4 juniorek). Závod probíhal podle
zavedeného scénáře, kdy v dopoledních hodinách probíhala kvalifikace na
třech různě obtížných přesto dlouhých
cestách, přičemž čas odpolední byl vyměřen pro finále obou kategorií.
Jak kvalifikační, tak i finálové cesty, postavili: Pavel Alberto Hrubý, Jirka
Prťka Koutský, Honza Sanka Lokvenc
(za pomoci několika dalších borců).
Stavitelé cest tak po ukončení prezence předvedli, jak je možné dosáhnout
TOPu v každé z kvalifikačních cest.
Hlavním rozhodčím závodu byl pro
letošní rok Jirka Heřman Škop. S ohledem na počet startujících a s ohledem
na jejich kvalifikační výkony byl zvolen
postupový klíč, podle kterého postoupilo do finále 12 mužů a juniorů a 5 v
případě žen a juniorek. Finálové cesty
byly postaveny tak, aby k boji finalistů
docházelo až ve výrazných převisech
polické lezecké stěny, přičemž lze směle říci, že jednotlivé cesty měly pořádnou gradaci. Závodníci a závodnice sváděli boje o posty nejvyšší skutečně od
prvních chytů v klenbě převisu a dále
v celém stropovém převisu, což bylo
hlasitě oceněno přítomnými diváky.
Letošní kulisa byla oproti jiným letům
komornější, neboť ve stejný den probíhaly v regionu dvě velké akce, přičemž
příznivé zimní počasí diváky vytáhlo
spíše do Adršpachu na Janovičky, na
úkor trávení dne v sokolovně.
Celkové konečné výsledky:
Kategorie muži:

1. místo – Vladimír Střílek (HK Polička)
2. místo – Petr Havrda (HO Lomnice nad
Popelkou)
3. místo – Dalibor Muráň (COOLICH)
4. místo – Tomáš Binter (Vertikon Zlín, Five
Ten, Ádr desing)

Kategorie junioři:

1. místo – Vojtěch Sedláček (HO Komorní
výtah, Jablonec)
2. místo – Vojtěch Trojan (HO Komorní
výtah, Liberec)
3. místo – Petr Kliger (Singing Rock, Saltic,
Komorní výtah)
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Kategorie ženy

(s ohledem na malou účast byla kategorie
spojena s kategorií juniorky)
1. místo – Veronika Peltrámová (SmíchOFF
Praha, Saltic)
2. místo – Eliška Včková (Vertikon Zlín, TJ
Sokol Brno)
3. místo – Tereza Svobodová (Vertikon Zlín,
Namche, Adidas, TR-Walls)
4. místo – Veronika Scheuerová (HK Lanškroun, Saltic)
5. místo – Monika Brkalová (Sudoměřice)

Na závěr je třeba poděkovat všem
sponzorům, kteří nám již několik let s
pořádáním závodu pomáhají a to těmto: město Police nad Metují, TJ Sokol
Police nad Metují, Český horolezecký
svaz, Sportiv Redpoint, Doldy, HUDY
sport Hradec Králové, Vango, MAKAK,
aIX, Blue Fly, Saltic, Manmat, VEBA,
ProRock, Directalpine, RESTDAY, Sensor, WIKOW, Ovoce a zelenina Schreiber. Zároveň děkujeme velkému zástupu lidí, kteří s pořádáním závodu více
či méně pomáhají, a které to ani po těch
letech nepřestalo bavit, ať již jde o rozhodčí, stavitele cest, čističe chytů, nebo
výsledkového matadora Bonatiho! Zároveň díky lidem, kteří přijeli do Police
závodit nebo fandit. Už teď se těšíme
na NOVOROČNÍ OPEN 2014 a doufáme,
že nám závodníky neodsaje ani Jizerská
50, ani Dřevorubec nebo psí závody, a
ani volba prezidenta (i když v posledním případě by nám to asi nevadilo)!
Více k průběhu závodu v časopisu
MONTANA nebo na www.hkostas.cz.
Jirka Heřman Škop
hlavní rozhodčí závodu

Mladší fotbalová
přípravka, turnaj
v Broumově

Na začátku roku jsme posílili na
postu staršího trenéra, když v době
odpolední směny Kamila jeho funkci
úspěšně zastala maminka Valchařová
a do tréninkového procesu tak vnesla
trochu něhy. Později jí byl určen i statut
kondičního trenéra s částečnou odpovědností za výsledky mužstva.
Na turnaj do Broumova jsme vyrazili v sobotu 26. ledna v pěti autech, v koloně, připomínající přesun svatebních
hostů, případně „Plechové kavalerie“ z
kdysi oblíbeného televizního seriálu o
boji kombajnérů o včasnou sklizeň obilovin.
V čele kolony převzal zodpovědnost za přesné a včasné objevení haly
tatínek Valchař. Ten však těsně před
Broumovem nečekaně zabočil k čerpa-

cí stanici a v čele se tak nechtěně ocitla
maminka Zemková, které nezbylo nic
jiného, než se nechat předjet a odpovědnost předat zkušenému Standovi
Rubáčkovi staršímu. Ten měl mezi pasažéry jistotu znalosti terénu v tatíkovi
Maryškovi („tady to perfektně znám,
hrával jsem zde volejbal“). V kritickém
okamžiku se mu však ozval telefon od
Petra Víta, „jsem v Hronově a hala je zamčená“. Než se vše vysvětlilo, ocitla se
celá kolona v parčíku, s čerstvě posypanými chodníčky zaměstnanci Technických služeb města Broumova. Po několika otáčkách o 180 stupňů v hlubokém,
čerstvém sněhu a za použití vhodné
nábližky přes parčík jsme se nakonec k
hale dostali včas a beze ztrát. Příště na
Broumovsko v zimě raději jen s auty s
pohonem na všechna 4 kola. Včas dorazila i kompletní rodina Vítova, navíc s
plným batohem nezbytného, tekutého
občerstvení. Jako jediní si totiž nebyli
schopni přečíst zprávu, že občerstvení
je i zde zajištěno po celý den.
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev,
Žlutočerné vosy a Bílý balet z Police,
Modrý a Bílý Broumov a Červená a
Modrá Skalice. Z hodin chemie si pamatujeme, že existuje ještě zelená skalice, ta však přítomna nebyla. Turnaj se
odehrál systémem „každý s každým“ a
na závěr o konečné umístění bojovala
mužstva na 5. - 6., 3.- 4. a 1.- 2.místě.
Každý zápas trval 12 minut.
Za naše Žlutočerné vosy chytal Tomáš Valchař, v poli hráli Míra Hlaváček,
Vojta Švorčík, Kuba Maryška, Matěj Vít,
Matyáš John a Vašek Valchař. Bílý balet měl v brance Honzu Zemka a v poli
Jardu Zemka, Standu Rubáčka, Káju a
Davida Vlčka, Jindru Pejskara a Matěje Danihela. Na místech brankáře jsme
museli trochu improvizovat, neboť naši
osvědčení brankáři se z různých důvo-
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dů turnaje nezúčastnili. Náhradníci si
však také počínali docela dobře a oba
v jednom zápase vychytali nulu. Kromě
několika hráčů základní sestavy nám
chyběla i čerstvě oceněná fanynka maminka Maryšková, která dala přednost
počítání hlasů prezidentských kandidátů před podporou týmu. Tak nějak
asi vypadá spánek na vavřínech.
Snahou trenérů bylo postavit spíše
2 vyrovnaná družstva, než jedno silnější, což se podle níže uvedených výsledků vcelku podařilo.
Turnaj jsme začali vzájemným zápasem, který skončil smírně 1:1, když
za Bílý balet skóroval hned v 1.minutě
na svém prvním turnaji Kája Vlček. Vyrovnával krásnou střelou Kuba Maryška. Dalším soupeřem našich Vos byla
Červená Skalice, dvě obdržené branky
v 1.minutě, dvě v minutě poslední, k
tomu dvě branky další a výsledek 0:6.
Další zápas proti Modrému Broumovu.
Kuba Maryška dal 1.gól z vlastní poloviny, 2.gól po sólu, obvyklé vedení 2:0,
ale také následné 2 chyby a konečný výsledek 2:2. Proti Modré Skalici vedení
1:0 po zdařilém trestňáku Vojty Švorčíka, ale vedení jsme neudrželi a prohráli 1:2. Nutno zmínit, že v tomto zápase
musel odpočívat Kuba Maryška, neboť
v předchozích zápasech nechal na hřišti
všechny síly. A to na konečný výsledek
zápasu mělo určitě vliv. Základní část
turnaje toto mužstvo zakončilo remízou
0:0 s Bílým Broumovem. Tady nás napadá hodnocení okresního i krajského tisku po posledních derby zápasech Police
– Broumov dospělých: „zápas byl pro
diváky nezáživný a bez sebemenších
šancí, svázán taktikou a obě mužstva
nakonec s výsledkem byla spokojena“.
To však platí jen pro dospělé, tady žádná velká taktika nebyla, ale velká bojovnost a snaha o vstřelení branky ano.

Bílý balet po vzájemném souboji čekala nejprve obě družstva Broumova. V
zápase proti Modrým si chtěl průměr
obdržených branek vylepšit Standa Rubáček, nastoupil v bráně a vcelku se mu
to povedlo, neboť po několika výborných zákrocích obdržel jen 4 góly. Proti
Bílému Broumovu jsme prohrávali 0:2,
pak se Standa snažil vzít osud zápasu
do svých rukou, leč po několika sólech
přes celé hřiště dokázal pouze snížit
na konečných 1:2. Po tomto zápase si
možná Standa nebyl jist, zda má jisté
místo v sestavě a přízeň trenérů si raději pojistil zakoupením minipizy pro
oba trenéry v ceně 5 Kč za kus. Dvanáct
minut slávy pro toto mužstvo přišlo v
posledním zápase proti Modré Skalici,
když Standa vstřelil vítězný gól a zápas
skončil 1:0 pro nás.
Nakonec pro nás zůstalo jen velmi

VĚRA NOVÁKOVÁ

těsně 5. a 6. místo, takže zápas o konečné umístění jsme opět hráli mezi
sebou. Vedení se ujali Bílí Standou Rubáčkem, za Vosy vyrovnával Matěj Vít.
A nemohlo následovat nic jiného, než
penalty, které kopali postupně všichni
hráči, včetně brankářů. Úspěšnější nakonec byli Bílí, když penaltu proměnil
Jarda Zemek a Matěj Danihel, zatímco
za Žlutočerné pouze Vojta Švorčík. Nakonec jsme neměli výkonnostně příliš
daleko ani ke 3.místu, které vybojovala
Modrá Skalice, s kterou jsme sehráli velice vyrovnaná utkání. Prvenství získala Červená Skalice po vítězství 1:0 nad
Broumovem gólem necelých 30 sekund
před koncem finálového zápasu.
Původně jsme si mysleli, že občasná prohra není žádnou tragédií, zvláště
po tom, když po jednom těsně prohraném zápase se Vojta Švorčík zeptal: „

     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

DLOUHODOBĚ PRONAJMEME

Tatíí, a vyhráli jsme nebo prohráli?“ O
tom, že jsme se ale mýlili, svědčí i jiný
příběh. Skutečnost, že jsme tentokráte
nevyhráli pohár, měla za následek, že
Kája Vlček z turnaje odjížděl se slzami
v očích. Je vidět, že kluci zápasy prožívají a snaží se o co nejlepší výsledek. A
tak věříme, že v brzké době i na ten pohár dojde. Rodičům doporučujeme pro
začátek, kupte klukům za velkou snahu
alespoň pohár zmrzlinový.
Pořadatelům turnaje děkujeme za
pořádání, obětavému rozhodčímu Hečkovi za rozhodování a místostarostovi
Broumova za hřejivá slova v promrzlé hale, obsahující sliby, že zajistí, aby
příští rok již v hale nebyla taková „kosa“
jako letos. Tak uvidíme, zda alespoň regionální politici umí svoje sliby plnit.
Kamil Švorčík a Vojta Kvapil,
trenéři mužstva

Pronajmu dlouhodobě

garsoniéru v Polici nad Metují

Fučíkova 323 – dlouhý panelák,
1. nadzemní podlaží, (36,6 m2),
Kuchyně, pokoj, chodba, koupelna, WC,
komora, sklep
Nájemné 2200 + energie
Byt volný k nastěhování od 03/2013
Kontakt: 608 868 809, jitka75@seznam.cz,
volejte po 15.00 hodině

volný nebytový prostor o ploše 170 m2
v 1. patře nad stávající prodejnou
drogerie TETA, v blízkosti Masarykova
náměstí a autobusového nádraží v
Polici nad Metují.

U objektu je i možnost parkování. Do prostoru
bude v červnu 2013 vybudován samostatný
vstup, nájemné dohodou.

Tel: 498100231, večer.
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OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

Celoroční prodej Kuřic

MIX-inz_105x70.indd
Amrokska1-

kropenka
Hemšírka - hnědá¨
Maransky - černé, opeřené nohy
Rosa- více barev - bílá, hnědá, černá…
Barneveldky-černé lesklé
Hedvábičky, perličky
12 týdnů
120Kč
16 týdnů
140Kč
20 týdnů
160K
24 týdnů
180 Kč (začínají snášet)
Líhneme i z donesených vajec, prodej
vietnam. prasat, ovce, kozy.
Možnost odběru přímo v Meziměstí- kdykoliv
po tel. dohodě.

Tel:

722 268 387
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24.01.13 8:

OBEC HEJTMÁNKOVICE

NABÍZÍ K PRODEJI
STAVEBNÍ PARCELY
P1 – o rozloze 1084,54 m2
P2 – o rozloze 1546,61 m2
P3 – o rozloze 1221,30 m2
P6 – o rozloze 1330,19 m2
Stavební parcely se nacházejí v kat. území obce
Hejtmánkovice na parcele p. č. 741/1 a 737/3.
Nejnižší možná podaná cena za m2 činí 250,- Kč.
Zájemci zašlou na obecní úřad nabídky v zalepené
obálce. Obálka bude označena číslem parcely, o
kterou má uchazeč zájem. Pokud majitel parcely do
3 let od zakoupení započne stavbu rodinného domu
a do 3 let od započetí stavby zkolauduje stavbu,
bude mu vrácena částka ......50,- Kč/m2.

Podrobné informace na tel.:
724 182 792

Polický měsíčník - periodikum
města Police nad Metují
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Uzávěrka příštího čísla:
20. 3. 2013 do 15 hod.
• Distribuce:
2. 4. 2013
• Vychází v nákladu: 950 ks
• Registrační číslo: MK ČR E 11974
• Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o.,
• Velké Poříčí
• Adresa redakce:
MěÚ Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov

Police n. Metují

Datum:
Datum:
26. březen 2012 28. březen 2012
v 15.00 hod.
v 15.00 hod.

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

Hospůdka na Ostaši

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Otevírací doba:
pátek
11-24
sobota
11-24
neděle
09 -19:30
Na velikonoční pondělí otevřeno 11-19:30 hod.
Program akcí na březen:
Pátek 1.3. od 19 hodin
promítá Marcela Krčálová

„Austrálie v mém srdci“

*******
Sobota 2. 3. od 19 hodin hraje Pevná vůle
*******
Víkend 8. - 10. 3. 2013 Z A V Ř E N O
*******
Pátek 15.3. od 19 hodin
promítá Jan Betlach

„Řeky severního Mongolska na kánoích“
*******
Pátek 22.3. od 19 hodin promítají
Oldřich Jenka a Jiří Kopecký

„Příroda Broumovska“

Aktuality o provozní době a akcích
je možné sledovat na webových stránkách

www.ostas.eu
Hospůdka tel.: 604 371 576
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/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.33 Náchodská

10.4.2013



















 13h Police nad Metují /odstavné 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/
Kuřice černé, červené, bílé
/nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské

/bílé brojlerové/

Moularden

/kříženec pižmová+peking.kachny/
Kačeny barbarie

/francouzský hybrid pižmové kačeny/
Husy bílé

Husy landenské

stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:
stáří:
cena:

12-18týd.
120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
1-3týd.
70-90,-Kč
1-3týd.
70-90,-Kč
1-3týd.
110-130,-Kč
1-3týd.
140-160,-Kč
1-3týd.
140-160,-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
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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.
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.

Čaj o páté (Pellyho domy)
Náchodský Swing uvádí:
Monology vagíny (Kolárovo divadlo)
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.
7.9.
7.9.
7.9.

28.9.
29.9.
30.9.
X. – XI.

První zvonění bukovických školáků (Bukovice)
Strašidelný klášter (Benediktinský klášter)
Festival Dunění rockových tamtamů (Suchý Důl)
Borský pohár ve skoku
a severské kombinaci žáků a žákyň (Machov)
Soutěž SDH (Bukovice)
Pivní triatlon (Hlavňov)
Sluncekros (Bischofstein)
Rekonstrukce válečných událostí (Stárkov)
Garden party (Police nad Metují)
Podzimní spanilá jízda KHV Metuje
(Police nad Metují)
Soutěž SDH (Suchý Důl)
Běh na Hejšovinu (Hejšovina)
Tradiční Suchodolské posvícení (Suchý Důl)
66. Polické divadelní hry (Kolárovo divadlo)

ŘÍJEN
5.10.
6.10.
20.10.
26.10.
26.10.

Den pro Afriku (Police nad Metují)
Běh okolo Ostaše (Ostaš)
Borský kros (Machov)
Setkání Klubu Sběratelů (Pellyho domy)
Posvícenská zábava (Velké Petrovice)

7.9.
?21.9.
21.9.
21.9.
28.9.
28.9.

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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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

NSU2012-13-poster_680x1000-nasirku.indd 1

www.kupvstupenku.cz

vstupenky on line

5 Kč z každé prodané vstupenky
je věnováno Domovu Svatého Josefa

Vagíny

Monology

Kolárovo divadlo Police nad Metují

19.4.2013

o manželství

Hra

Kolárovo divadlo, Police nad Metují

30.1.2013

Voices

Two

Zámek Nové Město nad Metují

17. 5. 2013

Hronov
Cestovní agentura Martincová
(Jiráskova 320, tel.: 606 111 413)
Police nad Metují
Informační centrum
(Masarykovo náměstí 75, tel.: 491 421 501)

Broumov
Informační centrum
(Mírové náměstí 56, tel.: 491 524 168)
Červený Kostelec
Informační centrum
(5. května 603, tel.: 721 727 584)

Grafika a DTP: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Mediální partneři

Naši významní partneři:

Nové Město nad Metují
Informační centrum
(Husovo náměstí 1225, tel.: 491 472 119)

Náchod
Informační centrum
(Kamenice 144, tel.: 491 420 420)

Náchodský SWING uvádí 2012/2013

Předprodejní místa kulturní sezóny

Trutnov
(Krakonošovo náměstí 72,
tel.: 499 818 245)

Teplice nad Metují
(Horní 13,
tel.: 491 581 197)

Česká Skalice
Informační centrum
(T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870)

Ebenové

Bratři

Ženy

přežijí!

Divadlo Dr. J. Čížka, Náchod

12.4.2013

Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

25.2.2013

Trio

& Robert Balzar

Dan Bárta

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

22.3.2013

16.11.12 8:21
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