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TERÉNNÍ ÚPRAVY V BÝVALÉ CIHELNĚ
Začátkem prosince minulého roku zahájila firma BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí zemní
práce na akci „Terénní úprava v bývalé cihelně“. Jedná se o úpravu pozemků stávající
deponie výkopové zeminy v majetku města
Police nad Metují. Upravovaná lokalita se
nachází na jižním okraji města, v blízkosti
průmyslové zóny - areálu spol. Hauk, s.r.o., v

prostoru bývalé cihelny. Dotčené území leží
v blízkosti lokálního biocentra, tvořeného
mokřady a jezírky. Napříč území terénní
úpravy prochází lokální biokoridor, který
se napojuje na výše zmíněné biocentrum.
Celé území se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany území CHKO Broumovsko
a leží v ochranném pásmu vodního zdroje
II. stupně. V blízkosti terénní úpravy prochází vedení vysokého napětí el. energie,
jehož ochranného pásma se terénní úprava nedotýká. Řešené území má plochu cca
0,95 ha a tvoří ho částečně lesní pozemek
a částečně ostatní plocha. Terénní úprava
nebude mít vliv na změnu druhu pozemků
a není v rozporu se schváleným územním
plánem města.
Stávající deponie byla výškově upravena, urovnána a směrově rozšířena do plánovaného tvaru a sklonu. Podél jižní hranice
areálu spol. Hauk, s.r.o. je veden migrační
průchod pro obojživelníky, který dále pokračuje v zářezu v terénní úpravě až do ci-

helenského jezera. Mezi jezerem a oplocením na východní straně areálu spol. Hauk,
byla deponie upravena tak, že východní
svah byl urovnán do bezpečného sklonu a
na horní ploše vznikla menší manipulační
plocha pro technické služby. Do jezera nebylo zasahováno. Povrch zemního tělesa
bude povrchově odvodněn úpravou sklonů,

vený terén bude částečně osázen dřevinami
a částečně ponechán přirozené sukcesi, v
souladu s pozemkovou evidencí. Lesní pozemek bude dolesněn vhodnými dřevinami
v souladu s lesním hospodářským plánem.
Zbývající část plošiny a jižní a východní
svah budou osázeny rozptýlenými skupinami dřevin. Na vrcholu východního svahu

a to směrem k jezírkům a blízkým mokřadům. Na temeni
úpravy budou ještě
vytvořeny malé deprese, pro vznik tůní
pro obojživelníky.
Úprava tvaru a
povrchu dotčeného
území by měla být
dokončena do konce letošního února.
Poté budou instalovány protimigrační
bariéry, proti vnikání
obojživelníků do areálu spol. Hauk a upra-

bude vysazeno stromořadí, které odcloní
východní a jihovýchodní pohled na výrobní
areál spol. Hauk, s.r.o. K dolesnění a ozelenění budou použity místní druhy stromů a
keřů (javor, jilm, lípa, olše, bříza, jeřáb, vrba,
hloh, růže, trnka). Upravené území bude z
jihovýchodní strany oploceno.
Zrealizovaná terénní úprava předmětného území ukončí letitou a dlouhodobě
nedořešenou deponii, zlepší odtokové
poměry a vhodně zapojí terén deponie k
okolní krajině a blízkým jezírkům tak, aby
netvořil bariéru pro obojživelníky, kteří
tudy migrují za pářením a vracejí se na zimoviště.
Ing. Pavel Scholz, Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Mozaika z radnice . . .
„Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout,“ je název milé knížky milého Františka Lukeše.
„Zázraky se dějí neustále. Zázrakem
je už dorozumění, protože lidé jsou často
proti sobě naštvaní, a pak nejsou ani lidmi,
ale jsou jako zvířata, a já bych chtěl, aby ti
„volové“ na světě se všichni proměnili v lidi.
To by byl největší zázrak, který očekáváme:
aby lidi přestali blbnout.“
Taky jste si našli ve vánočně svátečním
období čas na sebe? Zastavili jste se, byli
jste, prožívali a užívali jste si? To je moc
dobře!
Buďme a buďme
naděje v srdcích spící
Ať chorál radosti
nám stále v duších zpívá
Než budík člověčiny
nám v těle dotiká
Na dlani světa
ať čteme, že nám zbývá
Rozsvítit spoustu
byť nepatrných svící
Než na tmu nadávat
jak praví klasika
Buďme a buďme
abychom všichni byli
Raději studánkami
než mocným suchopárem
Blažení buďme
a chvalme každou chvíli
Vždyť život je jen půjčka
co dostali jsme darem.

František Novotný - Buďme

V lednu se rada města sešla dvakrát.
Především nad tvorbou rozpočtu. Zastupitelé ve středu 21. 1. Pracovní jednání se
uskuteční 23. 2. A veřejné jednání, kde bude
hlavním bodem rozpočet pro rok 2015, ve
středu 25. 2. od 17 hodin v hasičské zbrojnici. Zvu Vás k osobní účasti. Jakékoli Vaše
dotazy jsou vítány již nyní. Ptejte se, máte
na to právo.

V prosinci a v lednu proběhlo 5 valných
hromad našich sborů dobrovolných hasičů.
Více o jejich činnosti na str. 5 a 6. Měla jsem
to štěstí, že jsem se všech zúčastnila. Hasičům a jejich rodinám uznání a dík. Samozřejmě i naší JPO „dvojce“.

Tříkrálové skupinky již neodmyslitelně
patří k našemu městu (str.. 9 a 30). Taky
k Vám přišli nejen zmrzlí, ale především
mokří? Tento způsob zimy je opět poněkud
zvláštní. Lyžařský vlek jezdil zatím tři dny,
kluziště na sídlišti se z návštěvníků radovalo o něco déle. Děkuju dobrovolníkům,
kteří zareagovali na počasí, a vyžití nám
umožnili. Krásné zážitky jsme si odnesli z
Novoročního koncertu PSO. V klidu a sportovně proběhl nejstarší florbalový turnaj ve
městě O pohár starosty města organizovaný
Petrem Jansou.

Připravovali jsme spolupráci při letošním ročníku festivalu Jeden svět, víc než tři
hodiny jednala grantová komise, sešla se

komise pro obřady a slavnosti (str. 14), Senior klub Ostaš se zahřál obrázky z Provence a věřme, i zaradoval nabídkou Martina
Baláka na organizování plaveckých výjezdů
do polské Chudoby, hasiči vyjeli s novým
Rourem (str. 5), proběhla školská rada – zápis na www stránkách školy. Jednání Dobrovolného svazku obcí Policko proběhlo v
Suchém dole. Jedním z hlavních bodů bylo
setkání s představiteli Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

V Muzeu papírových modelů proběhlo
setkání modelářů, chystala se nová výstava. Začala rekonstrukce hlediště Kolárova
divadla, vypsali jsme výběrové řízení na
nového provozovatele Divadelního klubu
Kolárova divadla. Radce Slavíkové a Honzovi Jirmanovi děkujeme za jejich dvouleté
provozování a přejeme do dalšího snažení
hodně štěstí. Vyhlásili jsme dvě sbírky – pomoc Diakonii Broumov a pomoc kočičímu
útulku. Děkujeme dárcům! Jednali jsme v
Praze na Státním fondu životního prostředí
o podmínkách udržitelnosti projektu Intenzifikace ČOV. Proběhla 4 přednášková odpoledne Polické univerzity volného času, připravujeme připomenutí 75. výročí otevření
Kolárova divadla, oslavy 25 let „novodobé“
historie základní umělecké školy, 80. narozeniny polického rodáka Václava Hybše.
Zveme Vás 13. 2. na Ostrostřelecké-městský
ples, den poté budeme tančit v náchodském
Beránku na prvním plese Polického symfonického orchestru.

K lednu patří výroční jednání Krčmasenátu. Tentokrát s promítáním GENu Mirka
Šolce o Mirku Pichlovi. Do tisku připravujeme slibovaný Hlavňov – vesnice pod
Hvězdou a novou dětskou knížku Jaroslava
Soumara Drobečky.

POZVÁNKA
na 2. veřejné
zasedání
zastupitelstva města
v roce 2015,

které se koná ve středu

25. února 2015
od 17.00 hodin
na sále
HASIČSKÉ ZBROJNICE
V Náchodě jsme se zúčastnili setkání
starostů a místostarostů. Diskutovali jsme s
Jaroslavem Rohulánem odpadovou problematiku. Chtěli bychom využít jeho mnohaletých zkušeností. Chystáme se na dotační
výzvy pro leta 2014 – 2020. Bytová komise
aktualizovala seznam žadatelů o městské
byty a byty v domě s pečovatelskou službou…
„Slavný básník Rainer Maria Rilke vzpomíná v jedné své knize na to, jak chodíval
kolem staré žebračky. Lidé jí dávali drobné.
Básník si však řekl, že jí jednou místo koruny
dá něco jiného. Koupil krásnou růži a položil ji před ni. Žebračka si ji s radostí vzala, a
pak několik dnů žebrat nepřišla. Později zas
byla na svém místě a básník se jí zeptal, co
dělala tolik dnů, že tam nebyla. Odpověděla
mu, že žila z té růže. Věřím, že z krásy růží
se dá žít, i když vím, jak potřebná je cibule.“

Fr. Lukeš
Přeji Vám naplněný a zdravý únor!

Ida Jenková

POPLATEK ZA ODPADY
A POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2015
Splatnost obou poplatků je do 31.3.2015.
Poplatek za odpady
byl pro rok 2015 opět
stanoven částkou 600
Kč na osobu a rok. Při
zaplacení celého poplatku v termínu do
31.3.2015 bude poplatníkovi poskytnuta sleva ve výši 100 Kč !!! – zaplatí
tedy pouze 500 Kč.
Veškeré úlevy a osvobození dle vyhlášky města zůstávají beze změny. Poplatková povinnost se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na městském
úřadě.
Poplatek ze psů se nemění – 300 Kč
za psa v domech do tří bytových jednotek, 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek, 250 Kč Hlavňov, Pěkov,

Hony, Radešov, 200 Kč důchodci.
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 –
přízemí vpravo /každý pracovní den/
nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100, VS – rodné
číslo /odpady/, VS – 1341 /psi/. Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.
Nově můžete poplatky uhradit i platební kartou přímo na terminálu v kanceláři pokladny MěÚ. Platbu kartou prosím
hlaste předem.
Případné bližší informace:
tel. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky

Polický měsíčník - únor 2015 - strana 2

Krásný Galavečer Magnus Regio potěšil hosty
a pomohl lidem s nemocí motýlích křídel

14. listopadu
2014 se v brněnském Mahenově
divadle uskutečnil již třetí ročník slavnostního Galavečera společnosti Magnus Regio. Součástí večera bylo předání
100 000 Kč občanskému sdružení
DEBRA ČR a vyhlášení výsledků soutěže Moravského
hospodářství „Nejkrásnější obecní
úřad či radnice“.
Letošní Galavečer
byl již 40. pořádanou akcí společnosti Magnus
Regio.
Téměř 500 významných hostů bylo
svědkem předání šeku v hodnotě 100 000
korun zástupkyni ředitelky občanského
sdružení DEBRA ČR Ladě Dlapkové. „Lidé
trpící onemocněním EB mají kůži křehkou
jako motýlí křídla. Jsou ale nesmírně vděční
za jakékoliv vstřícné gesto a pomoc,“ podě-

kovala Dlapková a dodala, že dar pomůže
zajistit nemocným týdenní ozdravný pobyt.
Šek předala jednatelka společnosti Magnus
Regio, Magda Slaninová, společně se statutárním ředitelem Europe Easy Energy, Kamilem Ouškou.
„Za pět let působení na trhu věnovala
naše společnost na charitativní účely již čtyři
sta tisíc korun,“ prozradila Magda Slaninová
a dodala, že letošní Galavečer je celkem 40.
pořádanou akcí.
Šéfredaktor Moravského hospodářství,
Jan Pacas, po té vyhlásil výsledky soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či radnice“.
Z desítky finalistů, kteří uspěli mezi sedmdesátkou přihlášených radnic a obecních

úřadů, se na prvním místě umístila radnice
statutárního města Prostějov. Následovala
ji radnice města Hostinné a města Police
nad Metují. Speciální ocenění poroty získala budova obecního úřadu v Pusté Polomi.
Zbytek večera potom patřil hercům činoherního představení Králova řeč. „Při
výběru představení měli pořadatelé šťastnou ruku, protože zvolili nejoblíbenější kus
našeho divadla,“ uvedl ředitel Národního
divadla Brno Martin Glaser. Hosté Galavečera tak měli jedinečnou možnost shlédnout
představení, na které je jinak velmi obtížné
získat vstupenky. Hosté nakonec odměnili
herce potleskem ve stoje.

Věra Hošková

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov za rok 2014
První akcí pořádanou naší organizací
byl jako již tradičně Dětský den. Pro děti
byly opět připraveny různé soutěže a úkoly. Nechybělo házení balónků na cíl, lovení rybiček, shazování plechovek, skákání
v pytli, závod v běhu ve družstvech, přibylo
cvrnkání kuliček, hod míčkem na koš aj.,
závěrečné losování výher a sladká odměna
s bublifukem za poctivé plnění všech disciplín. Počasí nám tentokrát přálo, takže jsme
na hřišti strávili celé odpoledne.
Další akcí bylo naopak poprvé pořádané
„Spaní v klubovně pro děti“, které se konalo poslední víkend v září. Sešli jsme se už
odpoledne. Pro děti jsme připravili šipkovanou, která nás zavedla až nad Hlavňovský
rybník. Děti průběžně plnily úkoly a posledním úkolem bylo nalezení pokladu. Protože
nám všem pěkně vyhládlo, opekli jsme si
buřty. Poté jsme se přesunuli do klubovny,
kde si děti vyráběly překrásné obrázky. A
to už byl večer, všude tma a my jsme mohli
vyrazit na připravenou stezku odvahy. Poté
už jsme se začali chystat ke spánku, vytáhli
jsme karimatky a spacáky. Museli jsme se
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narovnat do klubovny jak rohlíky na krámě,
protože nás bylo celkem 18, kteří zůstali
přes noc. Po snídani jsme se sbalili a děti
v pořádku předali rodičům. Už při odchodu
se nás někteří ptali, kdy bude další „nocování“.
V říjnu se konalo „Posezení pro seniory“. Letos už devátý „ročník“. Jsme rády, že se
opět sešla plná klubovna lidí, kteří si přišli
popovídat, zazpívat si i zatancovat. Na harmoniku nám zahrála paní Maruška Ryšavá,
pan Josef Nentvich, na klávesy paní Jaroslava Janečková a na housle pan Jan Osoba. O
akci napsal pěkný článek v minulém čísle
pan Janeček. Bohužel nám přejmenoval
naši novou členku Ladu Štefaniakovou, ale
na fotce jste ji určitě poznali J
O týden později proběhla Drakiáda. I
když zpočátku nefoukal vítr a nevypadlo to,
že bychom mohli draky dostat do vzduchu,
vyšlo to. Zhruba hodinku jsme draky pouštěli. Poté jsme šli do klubovny na teplý čaj.
Děti tam také dostaly bílé papírové draky
od Milana Rottera, které si vybarvily fixami,
pastelkami, suchými uhly i foukacími fixa-

mi a přizdobily krepovým papírem. Každý
podle své fantazie.
V listopadu jsme se vypravili na výlet do
Hradce Králové do zábavního parku Tongo.
Protože se tam dětem vloni moc líbilo, a ne
všichni mohli jet, domluvili jsme se s rodiči,
že tam děti jednu listopadovou sychravou
neděli vezmeme znovu. Děti se opět vyřádily na obrovských skluzavkách, prolézačkách, trampolíně aj. atrakcích.
Závěrečnou akcí je vánoční dílnička, která je připravována pro děti v rámci vánočního setkání občanů, pořádaného osadním
výborem. Letos to bylo spojeno s překvapením - rozsvěcením vánočního stromku. Poté
jsme se všichni přesunuli do tepla klubovny.
Děti si mohly vyrobit sněhuláčka na zavěšení do okna nebo vánoční stromeček na výzdobu do pokoje.
Děkujeme městu Police nad Metují za
finanční podporu.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2015.
Za Hlavňovské ženy D.Krausová













RADNÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018 SE PŘEDSTAVUJÍ

Komunální volby jsou minulostí, vzpomínky zůstaly na proběhlé Vánoce, máme za sebou první měsíc roku 2015. Zastupitelé města se setkali
21. 1., radní každých čtrnáct dní v pondělí pracují především na rozpočtu města. Právě je jsem požádala, aby se krátce v tomto čísle představili.
Ida Jenková

Jsem radním. A co dál?
IDA JENKOVÁ

Myslím si, že jen takové město, které neustále harmonizuje zájmy všech svých občanů, váží
si jejich práce, podporuje společenské aktivity,
může prosperovat.

Do následujících čtyř let nabízím pracovní
odhodlání, invenci, slušnost, poctivost. Nespočet
dalšího, co každodenní povinnosti vyžadují. Přála bych si, aby vše bylo provázeno zdravím, slušností a vytrácející se radostí. A taky pospolitostí.
Prostě Všichni spolu. Pro některé směšné heslo,
ironizované a připisované mému sentimentu. Pro
ty, kteří chtějí, naděje…

JOSEF HAVLÍČEK

Vážení spoluobčané,
po nedávných komunálních volbách jsem
se stal členem městské rady, podruhé. Věřím, že
z této funkce a v novém složení rady budu moci
dále podporovat naplňování programu Sdružení
pro rozvoj města.
Za důležité považuji usilovat o to, aby Police byla místo, kde se dobře žije. Do toho patří
kypící veřejná prostranství, ulice bez výmolů a
schůdné chodníky tj. údržba a investice do užívaného městského majetku, ale i odprodej toho, co
je zbytné. V jiném ohledu věřím, že město bude
vytvářet podmínky pro vaše sportovní turnaje,
filmový a divadelní festival, koncerty a zábavy,
pouť a podobné. Bude-li to spojeno s fungujícími
veřejnými službami a úřady, bude to prima.
Takovou Polici budeme mít rádi nejen my, ale
ocení ji i přespolní.

JIŘÍ ŠKOP

Úvodem je na místě poděkovat za důvěru
nejen Vám, voličům, ale také zastupitelům, neboť díky Vám všem je mi dovoleno po další čtyři
roky vykonávat tuto odpovědnou práci. Ve svém
druhém volebním období chci dál pokračovat v
prosazování rozumné investiční politiky města,
a ovlivnit směřování peněz pokud možno do co
nejvíce smysluplných projektů, zejména do zlepšování stavu místních komunikací a veřejných
prostranství, a také do snižování provozních nákladů města. Chci rozvíjet myšlenky, jejichž základy jsme položili v minulém volebním období
novým územním plánem, s důrazem na řešení
středu města. Chci nadále, společně s ostatními
kolegy v radě města, v zastupitelstvu, ale také se
zaměstnanci úřadu, pracovat na tom, abychom
mohli být na Polici a život ní i nadále patřičně
hrdí! Chci naslouchat a snažit se nalézat řešení
Vašich běžných problémů, byť vím, že určité problémy nelze vyřešit ke spokojenosti všech.

JAN POHL

Naopak bych se vrátil k říjnovým volbám a
zeptal se těch 768 lidí, kteří mi dali svůj hlas, co je
k tomu vedlo, a co ode mne očekávají. Jestli je to
"jen" loajalita ke staronové starostce, anebo očekávání nového. Odhaduju to půl na půl.
Po čtyřleté zkušenosti v zastupitelstvu jsem
tedy přijal funkci radního. Už teď vidím, že mě
to bude stát nemálo času a práce. Aby tento čas
byl účelně naplněný, budu se věnovat oblastem,
ve kterých půjde využít mého technického zaměření, tedy investicím a rozvoji města. Těším se na
spolupráci s Jirkou Škopem, architekty a dalšími
aktivisty v nově zakládané neformální pracovní
skupině pro rozvoj a urbanismus města. Konkrétně bych rád připravil vybudování cyklostezky na
Pěkov a Žďár. Na plánovanou rekonstrukci asfaltky na Žďeřinu bych, bude-li to možné, navázal
asfaltovým bruslařským okruhem po tamních
lesních cestách. Záměrně píšu v podmiňovacím

LENKA FULKOVÁ



Ráda pokračuji v práci, kterou s sebou funkce
radní obnáší.
Po několikaletých zkušenostech mohu říci,
že je to práce zodpovědná, poctivá, nestranná…
I v tomto volebním období očekávám týmovou
spolupráci s vírou společného úsilí k naplňování
našich cílů. Jsem otevřena ke komunikaci a je pro
mě důležitý lidský rozměr každého člověka. Už
několik let pracuji ve školské radě, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy.

????????????????????????????????????????

ANKETA

způsobu, takovéto akce nelze slíbit z městského
rozpočtu, jsou podmíněné dotací. A štěstí přeje
připraveným, jinak řečeno bez projektů nám dotace nepřiplují. Pokusím se mezi běžnými a důležitějšími starostmi rady řešit i takováto přání. A
prosím nejen svých 768 voličů - nenechte nás jen
u řešení běžných věcí, na nic nečekejte, chtějte víc
a přijďte nám to říct!

JIŘÍ VLČEK

Funkci zvoleného radního (stejně tak zastupitele – poděkování Vám, voličům za Vaše hlasy) v našem městě vykonávám zatím 3 měsíce.
Za těchto pár měsíců, jsem částečně poznal, jak
to v našem městě a na naší radnici chodí. Učím
se, svědomitě se na důležitá jednání připravuji,
naslouchám připomínek ostatních, které se snažím diskutovat. V této své započaté práci budu
i nadále důsledně pokračovat. Čeká nás tvorba
a schvalování rozpočtu pro rok 2015 – důležité
rozhodnutí pro nás všechny. Věřím, že kolektiv
lidí, kteří byli zvoleni do rady města, směřují
svá rozhodnutí v projednávaných záležitostech
správným směrem ku prospěchu nejen města Police, ale i spádových obcí a v nastaveném trendu
budu (budeme) pokračovat. Přeji Vám všem dodatečně úspěchy, radosti a žádné starosti nejen v
roce 2015.

JAN ANTL

Říkat zde, že se budu snažit, aby jsme udělali maximum pro to, aby se v Polici dobře žilo,
budovalo, podporovalo atd... je určitě zbytečné.
To je naprosto samozřejmé. Vycházející z toho,
že jsme do voleb šli, pro město pracovat chceme.
To jsme mu také slíbili. Máme obrovskou výhodu,
že práce předchozích rad byla taková, že město je
ve výborné "kondici". Hlavně po finanční stránce.
Nemusíme řešit zásadní existenční problémy, naopak můžeme na minulosti kvalitně stavět. Tuhle
šanci v mnoha městech nemají. Je naší povinností s ní naložit tak, abychom po "našich" čtyřech
letech předali Polici dalším radním minimálně v
takovém stavu, v jakém je nyní. Věřím ale s ostatními radními, že to bude určitě o stupínek lepší.

???????????????????????????????????????

k regulaci hluku a rušení nočního klidu vyhláškou
Čas uteče, jaro se přihlásí, a s ním i tradiční problémy s obtěžujícím hlukem. Je tedy na čase přemýšlet o některých stížnostech a podnětech s tím
souvisejících. Diskuse probíhá již několik let. Než podnikneme konkrétní kroky, dovoluji se touto anketou pozeptat na Vaše názory. Na jedné straně jsou lidi,
které hluk o víkendech, svátcích obtěžuje. Na straně druhé mnoho lidí díky svému pracovnímu vytížení nemá jinou možnost, než k práci využít víkend.
Dalším problémem je rušení nočního klidu. Nemnoho vlahých nocí, vybízejících k zábavám a posezením, s sebou nesou další, především sousedské
nepříjemnosti.
1) Jste pro, aby město Police nad Metují regulovalo hluk ve městě (sekačky, křovinořezy, pily…) prostřednictvím vydání obecně závazné vyhlášky?



ANO



NE

V případě ano, připište, prosím, konkrétní vymezení – dny, hodiny, lokality, apod.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

2)

Město vydalo vyhlášku 03/2014 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků...
Jste přesvědčení, že tato vyhláška je dobrá?



ANO

V případě ne, připište, prosím, konkrétní připomínky a návrhy na úpravu.



NE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyplněný anketní lístek vhoďte prosím do schránky pro připomínky občanů v přízemí radnice, vedle schodů do patra.
S přáním všeho dobrého děkuju za spolupráci.

Ida Jenková
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Sbory dobrovolných hasičů hodnotí rok 2014
SDH Pěkov

JPO II
JPO2 se skládá převážně z členů družstva
Police nad Metují. Družstvo se schází pravidelně každé pondělí na rozdělení služeb. Nepřetržitou 24 hodinovou službu drží vždy 4 členové jednotky, kteří musí vyjet k zásahu do pěti
minut od jeho vyhlášení.
V loňském roce jednotka vyjela k celkem
47 zásahům. Z toho se jednalo o 21 dopravních nehod, 8 požárů, 5 zásahů na únik ropných produktů, 4 x spolupráce se záchrannou
službou při otevření bytu a transportu pacienta, 8 x technická pomoc a 1 planý poplach.
Mimo zásahů se jednotka zúčastnila tří
námětových cvičení. Jednalo se o okrskové
cvičení v Pellyho domech na téma - zásah
ve sklepních prostorech. Další cvičení pořádané IZS prověřilo spolupráci hasičů, policie a
záchranné služby, skalní záchranné služby při
pátrání po pohřešované osobě, která chtěla
spáchat sebevraždu v okolí Ostaše. Zkušenosti
z tohoto cvičení se využily hned druhý den při
podobném ostrém zásahu. Třetí cvičení proběhlo přímo v Polici nad Metují, kdy tématem
byla dopravní nehoda automobilové cisterny
s únikem neznámé látky.
Aby naše pomoc byla co nejúčinnější,
musíme se celoročně zdokonalovat ve vědomostech a praktické práci. Školíme se v bezpečnosti práce, dále pro zásah při dopravních
nehodách a převážně v poskytnutí první pomoci. Další cvičení probíhají na použití dýchací techniky a způsobu šetrného hašení, aby
vznikla co nejmenší škoda. K tomu všemu
potřebujeme plně funkční techniku. Proto nedílnou celoroční prací jsou pravidelné údržby
a opravy techniky. Samozřejmě musíme provádět veškeré předepsané revize a kontroly
prostředků.
V loňském roce se zúčastnilo 8 členů jednotky povinného dvoudenního školení v první
pomoci, kterou pořádal HZS. Další 3 členové
JPO2 úspěšně absolvovali povinný týdenní
kurz ve vyprošťování z havarovaného vozidla
a tím doplnily 5 členů, kteří tento kurz absolvovali předchozí rok. Proběhly také dvoudenní testy na prodloužení platnosti osvědčení
velitelů a strojníků, školení spojařů a práce
s motorovou pilou.
Koncem roku k nám bylo převedeno od
HZS vozidlo Land Rover, které bude u naší jednotky využito pro zásah u dopravních nehod.
Doufáme, že toto vozidlo budeme používat
převážně pro nácvik a ostrých zásahů bude co
nejméně.
Jiří Hubka
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Valná hromada SDH Pěkov se konala
13. 12. 2014 od 18 hodin v hasičské zbrojnici
v Pěkově. Byly zde přítomni jak členové sboru,
tak i hosté z SDH Bukovice, SDH Suchý Důl a
paní starostka Ida Jenková. Byla zhodnocena
práce v minulém roce 2014 a také za celkové
volební období. Zprávy, které přednesl odstupující starosta, velitel, vedoucí revizní rady a
hospodář, byly vyčerpávající. Starosta ještě
všem poděkoval za práci v minulých 5 letech
a popřál všem do nového roku hodně zdraví.
Dalším bodem, byla volba nového výboru. Jednohlasně byli zvoleni takto: starosta Zdeněk
Pohl, zástupce starosty Michal Rössel, velitel
Jiří Kozár st., jednatel Jiří Rössel st., hospodář
Václav Rydlo. V diskuzi se řešily některé věci
ohledně dalšího fungování hasičů v Pěkově.
Své příspěvky do diskuze měly i hosté. Paní
starostka popřála novému výboru hodně zdaru do nastávající práce a pohovořila o některých úkolech, které je čekají v následujícím
období a informovala i o věcech mimo hasičskou činnost. Valnou hromadu ukončil nový
starosta v 19.30 hodin.
Zdeněk Pohl

SDH Radešov

Již pravidelně pořádáme koncem dubna
hasičskou soutěž Radešovskou Osmu. Za pomoci města Police nad Metují čerpáme na tuto
akci finanční podporu, která je využita na nákup cen pro soutěžící. Rád bych touto cestou
poděkoval všem co nám pomohli soutěž uspořádat, a hlavně Městskému úřadu v Polici nad
Metují.
V červnu mě oslovila paní starostka Ida
Jenková, jestli bych nesehnal partičku lidí a
nereprezentoval Dobrovolný svazek obcí Policka na Malém letním dovádění v Heřmánkovicích. Její přání je pro nás rozkazem, a tak
jsme se zúčastnili soutěžního dne v této obci
na Broumovsku. Celá soutěž se koná v rámci
DSO Broumovsko, a byl to již několikátý ročník. Jednotlivé obce si připraví každá svoji
disciplínu, a tu potom také obstarávají. Vítěz
má tu poctu, uspořádat další ročník tohoto setkání. Nám se podařilo zvítězit ve třech disciplinách ze sedmi, ale poté jsme však záměrně
zpomalili a jednu soutěž jsme pro jistotu ani
nedokončili. Přece jim to tam nevyhrajeme.
I přesto tuto sabotáž jsme nakonec obsadili
sedmé místo ze 16. Myslím, že dobrý. Velice
příjemně strávené odpoledne.
V červnu nás také potkala nepříjemná
záležitost s naší stříkačkou, kdy jsme zjistili,
že nám teče voda do oleje, a byli jsme nuceni
zajistit opravu stroje. Po dohodě s Jiřím Hubkou jsme zajistili opravu v autodílně v Polici
u pana Ducháče. Zde byla vyměněna olejová
vana, těsnění pod hlavou a udělalo se kompletní seštelování celého stroje. Mašina byla
hotová na konci srpna.
V roce 2014 jsme také odstartovali druhé kolo okrskových, kulturně sportovních
akcí, jejíchž cílem bylo setkání hasičů a jejich
rodinných příslušníků i mimo hasičské akce.
Po pěti letech více méně sportovně laděných
podniků jsme se domluvili na odpočinkovějším a pro děti zajímavějším zaměření tohoto
setkání. Proto jsme si vymysleli uspořádání
dětské olympiády a zapojili do toho celý náš

sbor. Bohužel nám moc nevyšlo počasí, nebo
spíš nevyšlo vůbec, a tak pršelo a pršelo a já
jsem začínal mít strach o dobrou náladu a
účast soutěžících. Nálada se ale povedla udržet pomocí rozháněče mraků, který bohužel
poprvé od doby co ho používáme, nefungoval.
Byl jsem ale mile překvapen přítomností místních dětí, které i přes sílící déšť plnily jednu
soutěž za druhou. K nim se přidali i dospělí,
kteří zrovna neobsluhovali žádné stanoviště.
Proto musím poděkovat všem, co se jakkoli
podíleli na této, ale jo, nakonec docela povedené olympiádě.
Koncem srpna jsme si od pana Ducháče z
polické autodílny přivezli opravenou stříkačku, a doufám, že nám bude zase nějaký ten
čas dobře sloužit. Její funkčnost jsme si mohli
vyzkoušet již vzápětí, a to když se opravovala
střecha na chatě Nikola. Na chatě se nejdříve
strhla papírová lepenka, která zde byla provizorně položena na podzim předminulého
roku, kdy byly zjištěny i půlmetrové trhliny v
původní krytině a radešovská mládež si stěžovala na poněkud vlhké matrace. Po té se začaly
navařovat asfaltové pásy, které se zakoupily z
výtěžku sběru železného šrotu. Jako protipožární opatření jsme měli na místě připraveny
dvě pet láhve vody o celkovém objemu 4 litry,
a pro případ nejhorší ještě 50 litrů náchodské
dvanáctky. Jelikož asfaltové pásy nebyly zrovna laciné, chtěli jsme je mít navařeny pořádně
a ohněm jsme nešetřili, o čemž svědčily hlavně opálené ruce všech zúčastněných. Když se
pokládal prostřední pás, asi jsem přitopil více,
než bylo zdrávo a nezakrytou trhlinou mezi
prkny vnikl oheň do vnitřního pláště střechy,
což ovšem nebylo vidět. Stihli jsme položit
ještě jeden pruh lepenky, než jsme si všimli
zlověstného kouře, který se valil z oken naší
chaty. Vyzbrojeni dvěma plastovými lahvemi
jsme se vrhli do podkroví chaty. Voda nám došla téměř okamžitě. Zatím co Pepa evakuoval
vnitřní vybavení chaty, ostatní běželi, nebo jak
jím to šlo, pro stříkačku. Já osobně jsem musel
v kopci jednou až dvakrát odpočívat, a když
jsem doběhl k hasičárně, mlel jsem opravdu z
posledního. Asi špatná fyzická příprava. Ted,
se ukázala výhoda naší káry, kterou pořídí
ustrkat i dva lidi, a není potřeba shánět auto
s tažným zařízením. Celý zásah byl prováděn
z horní studny na kruháči, odkud jsme natáhli
vedení béček až nad chatu, a dále dva proudy
céček po dvou hadicích k samotnému útoku.
Jelikož oheň hořel ještě pořád uvnitř střešní
konstrukce, bylo nutné částečné rozebrání
vrchní krytiny a úplné odstranění vnitřního pláště. Teprve potom bylo možné celkové
dohašení. Jsem stoprocentně přesvědčený, že
nebýt našeho rychlého zásahu, došlo by k totálnímu shoření naší milované Nikoly, a odkaz
dalším generacím by byl nenávratně ztracen.
Vím, že jsme určitě nedodrželi všechny bezpečnostní předpisy a postupy, které jsou u
požáru potřeba, ale zároveň mě překvapila
zkušenost a profesionalita, s jakou si každý
odvedl svoji úlohu na tomto zásahu. Vezmeme-li v úvahu, že to pro nás všechny byl první
a doufám, že i poslední zásah, u kterého šlo o
rychlost, a o možné ztráty na majetku, nikdo
nikde nepobíhal, nezmatkoval, ale naopak
každý odevzdal dobrý výkon v rámci svých
možností. Škody byly ještě ten den odstraněny,

chata se těší nové střeše, a je dokonce i uvnitř
pěkně opláchnutá. Musím ještě říci, že jsem
hrdý na náš sbor a lidi v něm sloužící. Děkuji
všem, co se úspěšného zásahu zúčastnili, a nenechali Nikolu shořet. Díky chlapi!!!
Na taktickém cvičení, které pořádali hasiči
z Nízké Srbské, jsme si vyzkoušeli zkracování
a prodlužování hadic. K tomu byl připojen nácvik signálů k této operaci potřebný. Krásně
připravený byl i útok do zakouřených prostor
s použitím dýchací techniky, nebo zdravotnické školení na téma popáleniny. Nejlepší ale
na celé akci bylo správné zvolení základního
tábora.
Pravidelně se dvakrát do roka účastníme
školení prevence a represe, kde většinou školí
bratr Prouza.
V listopadu jsme také jako každý rok uklidili listí kolem cesty do Police a vyčistili příkopy. Občerstvení zajistil na své náklady Jiří
Bimbrc Voborník, a patří mu za to náš dík.
V prosinci o první adventní neděli jsme
ozdobili vánoční stromeček. Jelikož do Mikuláše ještě pár dní zbývalo, tak se přišli ukázat
pouze čerti, ale i ti měli pro hodné děti, které
přednesly básničku, připravenou drobnou odměnu.
Děkuji Městskému úřadu v Polici nad Metují, paní starostce Idě Jenkové, Jiřímu Hubkovi i Technickým službám v Polici nad Metují
za dobrou a rychlou spolupráci s naším sborem. Doufám, že nám ani v letošním roce nic
nezabrání ve svědomitém vykonávání našich
povinností.
Za SDH Radešov Marek Voborník

SDH Velká Ledhuje

Ve výčtu plánovaných akcí pro rok 2014
zaujímaly nejvíce místa přípravy na oslavy
110 let od založení našeho sboru. Během valné hromady proběhly mimořádné volby do
funkce referenta materiálně technického zabezpečení sboru (zvolen J. Kollert st.)
O připravenost prostředků je pečováno
i během zimních měsíců. Zkušebně nastartovat stroje, případně doplnit PHM a provozní
kapaliny docházíme minimálně jednou měsíčně. Tak se například podařilo odhalit unikající
kapalinu z chladícího okruhu vozu DA -8 Saviem.
Postupně vyměňujeme zásahovou obuv
členům ve výjezdové jednotce, neboť "kanady" již nesplňují bezpečnostní nároky u zásahu.
V únoru prošly všechny 3 lahve na stlačený vzduch, včetně dýchací automatiky, pravidelným atestem. Rovněž nositelé dýchací
techniky si prolezli výcvikové kolečko v poříčském polygonu. Výcvik je nutný nejméně
jedenkrát za rok, nezávisle na počtu použití
dýchací techniky u zásahů.
Motorovou pilu rovněž zevrubně prověřili
na útvaru v Broumově a krom výměny řetězu
nebylo zjištěno jiných závad.
V březnu jsme vyjížděli, na pokyn operačního střediska HK, k požáru strniště v lokalitě
Dědov Javor. K dalšímu zásahu se jelo zanedlouho poté do Maršova. Velitel úseku nás pověřil pomocí s položením norné stěny u mostu
v Maršově a lovením zbytků pohonných hmot
z řeky pomocí sorbentu.
V dubnu už jsme zase mohli formovat složení soutěžního družstva. Vedle našich členů
Kollerta Jaroslava st., Kollerta Lukáše, Koller-

ta Miroslava, Hubků Jana a Jiřího, Pokorného Tondy a Trojtla Aleše se do něho počítají
i Kamil Exnar a Zdeněk Pokorný z polického
družstva. Znovu s námi začal soutěžit i Franta Hauschke. První prověrka je každoročně
v Radešově, kde je pro útok určena společná
stříkačka.
Strojníci vyrazili na strojnický den, který
pořádal útvar HZS v Broumově. Po školení
jsme shlédli a pohled z ptačí perspektivy zakusili z automobilového žebříku.
Přelom posledního dubna a 1. Máj patří,
tuším už 4 rokem, k závazkům sboru. Zadostiučiněním po noční dřině, u nejednoho půllitru chmelového nektaru, je stojící Májka za
prvomájového rozbřesku. Kdo zažil, ví, o čem
mluvím.
HZS Kraje vyhlásil dotační program pro
rok 2014-2015 na obnovu techniky sborům
dobrovolných hasičů. Kritéria umožňovala
pořízení staršího vozu, kde by kraj dotoval
přestavbu na zásahový vůz. Žádost byla velitelem jednotky Police. J. Hubkou, s potřebnými
náležitostmi, předána na město Police, které ji
také v řádném terminu podalo na kraj. Bohužel s žádostí jsme na kraji neuspěli.
Květnem se každoročně naplno rozbíhá
kolotoč soutěží, především v rámci okrsku
Ostaš jako jsou ve Žďáru, v České Metuji, v
Bezděkově, v Bělém a závěr jarní sezóny patří vždy ledhujské soutěži, na cvičišti v Ochozi.
20. ročník naší soutěže přivítal 9 soutěžících
družstev, včetně Martínkovic. Pohár si odvezli
Suchodolští.
Letní měsíce obvykle patří odpočinku
a dovoleným. Ne tak v roce 2014, kdy náš
sbor slavil 110 let od svého založení (viz PM
09/2014).
Do výjezdového vozidla sboru byla namontována moderní vozidlová radiostanice, s funkcí statusů. Tzv. statusy nahrazují
číslicovým kódem mluvené slovo a podávají
informaci na operační středisko například o
výjezdu jednotky, příjezdu na místo události a
návratu na základnu.
Další jednání a prověření nabídky na
omlazení vozové parku ledhujského družstva
probíhalo během srpna a září.
Začalo podzimní kolo soutěží v Suchém
Dole, Machovské Lhotě a Hlavňově. Soutěž v
Hlavňově bych rád vyzdvihl a kluky za výkon
a umístnění, pochválil. Výkon, i přes oko na
útočném proudu (byl jsem rád, že mě za to
kluci nevymáchali v kádi), nás postavil na 3.
příčku. Hned po návratu ze soutěže byl vyhlášen poplach v ulici Dukelské- zatopené sklepní
prostory. Pamětihodný obrázek se tady naskytl, když polické Tatře na záda "dýchal" ledhujský Saviem.
Závěr soutěžní sezóny patřil Suchému
Dolu. Tady se nám bohužel nepodařilo nijak
výrazně zabodovat. Naši dříve narození členové se zúčastnili veteránského klání ve Vysoké
srbské, kde obsadili 6. místo.
Podzimní výlet do Stárkova, s prohlídkou
dřevíčského mlýnu, přilákal teméř 2 desítky
zájemců. Zakončení výletu proběhlo v restauraci ve Stárkově.
V říjnu svolal velitel okrsku Ostaš námětové cvičení do Pellyho domů. Námětem byl
požár ve sklepních prostorech. K pohybu v
temném sklepení jsme poprvé mohli využít
termovizi, zapůjčenou z útvaru HZS v Broumově.
V říjnu přistoupily technické služby k

výměně garážových vrat za shrnovací, poháněné elektromotorem, s možností dálkového
ovládání. Hlavní vrata tedy v topné sezóně
otvíráme pouze při zásahu nebo zkouškách
techniky. Náš materiálně technický referent,
Jaroslav Kollert st. úspěšně absolvoval 16 hodinový kurz strojníka s přezkoušením odbornosti v ústřední has.škole v Bílých Poličanech.
V listopadu jsem zaslal městskému veliteli návrh na rozpočet družstva JPOII pro
rok 2015, ten je primárně určen na udržení
akceschopnosti jednotky a používaných prostředků. V listopadu proběhlo i školení radioprovozu. Školení a přezkoušení připravil br.
Vladislav Prouza z Bukovice. Zacházení s radiostanicí a znalost základních komunikačních
pravidel je v odpovědnosti členů výjezdové
jednotky.
Za loňský rok jsme rozpočet vyčerpali především za nákup ochranných prostředků jako
jsou obuv, 3 ks pracovního stejnokroje PSII, 1
kompletu zásahového obleku, dále za školení,
revize a tlakové zkoušky dýchací techniky a za
pohonné hmoty.
Družstvo VL se přímo účastnilo 4 zásahů.
Vůz během zásahů, soutěží a kondičních jízd
najezdil ke 400 km.
Za SDH ve Velké Leduji bych rád závěrem
popřál našim občanům pevné zdraví, hodně
elánu a duševních sil, více vzájemných setkání
na kulturních akcích a co nejméně během mimořádných událostí.
Za SDH ve Velké Ledhuji, Aleš Trojtl.

SDH Hlavňov

Rok 2014 jsme začínali společně s TJ SOKOL Hlavňov 8. března tradičním plesem na
Hvězdě s. Hned další týden, 15. března, následovalo školení o bezpečnosti práce při zásahu
společně s hasiči ze Suchého Dolu. Následovala soutěž v Radešově 26. dubna, kde jsme se
umístili na 7. místě. Na soutěž do České Metuje jsme se vydali 10. května a tam vybojovali
hezké 3. místo. Soutěž ve Žďáře, 24. května, se
kryla s naší pivní soutěží „Hlavňovský Píčmen“,
a proto jsme ji bohužel neabsolvovali. Také
další týden 31. května byla soutěž na Bezděkově bez nás, protože byla prováděna oprava
elektrické instalace auta. Další soutěž ve Velké Ledhuji, 21. června, byla již s naší účastí a
umístili jsme se na hezkém 4. místě. Bohužel
13. září jsme na soutěž do Bukovice opět nejeli. Domácí soutěž jsme zorganizovali 20. září
na hřišti. Účast byla slabých 6 družstev, z toho
2 družstva z Hlavňova. Obsadili jsme 2. a 4.
místo. Další den jsme jeli do Machovské Lhoty, kde jsme po dvou útocích obsadili 6. místo.
Následující týden jsme ukončili soutěžní sezónu v Suchém Dole, kde jsme skončili na 7. místě z celkového počtu 16 startujících družstev
mužů. Na opravdu velice zajímavé námětové
cvičení jsme vyrazili 4. října do Pellyho domů.
Došlo u nás také na sběr železného šrotu,
který jsme na jaře, z důvodu objížďky odložili. V listopadu proběhla technická kontrola na
vozidle a 22. listopadu jsme jeli na plánovaný
výlet do Broumova, kde jsme si s průvodcem
prohlédli klášter a potom i důkladně pivovar
v Olivětíně. Mezi naše další důležité události
rozhodně patří i zakoupení 7 kusů vycházkových stejnokrojů, o které jsme již delší dobu
usilovali. V závěru roku jsme ještě asistovali u
Čertovy skály na stovkami lidí oblíbeném „Silvestrovským vejšlapu".
Berger Jaroslav
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Změny ve fungování občanských sdružení a spolků podle
Nového občanského zákoníku
(aneb Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014)
Jelikož se na nás stále obrací řada zástupců místních spolků a sdružení s dotazy, co mají
či nemají dělat s „jejich spolkem“ v návaznosti
na Nový občanský zákoník, přičemž v tomto
článku přinášíme vedle obecné informace též
určitý návod k tomu, kterou povinnost je třeba neopomenout, aby nedošlo v budoucnosti
k zániku spolku z moci úřední.
Dnem 1. ledna 2014 vstoupil do účinnosti
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „NOZ“) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(dále jen „zákon č. 304/2013 Sb.“).

Oběma uvedenými normami došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 83/1990 Sb.“) a zákona č. 116/1985
Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 116/1985 Sb.“), podle
kterých byly do 31. 12. 2013 zakládány spolky
a občanská sdružení (u nás zejména sportovní
kluby, spolky a sdružení, ekologická sdružení
a hnutí, hasičské sbory, a jiná občanská uskupení). Nová zákonná úprava sdružovacího
práva (nově: spolkového práva) se tedy zejména dotýká:
yy občanských sdružení a jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým
jménem,

yy odborových organizací a organizací
zaměstnavatelů a jejich organizačních
jednotek oprávněných jednat svým jménem,
yy mezinárodních nevládních organizací zřízených nebo vyvíjejících činnost
nebo majících sídlo v České republice a
jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým jménem,
yy zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních
nevládních organizacích,
které byly dosud vedeny v příslušných
evidencích Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 116/1985 Sb.
Tyto evidence jsou ode dne 1. ledna 2014 považovány za tzv. spolkový rejstřík, vedený
rejstříkovými soudy, na které v plném rozsahu přešla z Ministerstva vnitra agenda týkající
se výše uvedeného souhrnu právnických osob.

Povinností Ministerstva vnitra pak bylo
předat do 31. ledna 2014 v elektronické podobě údaje o jmenovaných právnických osobách v rozsahu stanoveném zákonem a do 31.
března 2014 předá příslušným rejstříkovým
soudům spisy jmenovaných právnických osob
(lhůty k předání jsou stanoveny zákonem
č. 304/2013 Sb.). V tuto chvíli by tak již měly
být veškeré údaje o Vašich spolcích, či sdruženích (kterými disponovalo Ministerstvo vnitra) u rejstříkového soudu (nicméně s ohledem
na fungování sdružovacího práva lze předpokládat, že rejstříkové soudy budou disponovat
maximálně ustavujícími dokumenty, které
se budou vztahovat k založení spolku, klubu,
hnutí či sdružení).
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Právní postavení dotčených právnických osob spojené s přechodem na
novou zákonnou úpravu
yy občanská sdružení se od 1. 1. 2014 považují za spolky ve smyslu Nového občanského zákoníku (NOZ), tzn. že ke změně
formy došlo automaticky, a žádné občanské sdružení nemuselo projít procesem
„přeregistrace“, přičemž tedy s nástupem účinnosti NOZ nebyla dotčena jejich
právní kontinuita, byla zachována jejich
historie a každému občanskému sdružení zůstalo stejné identifikační číslo (viz §
3045 odst. 1 NOZ).

yy organizační
jednotky
občanských
sdružení, oprávněné jednat svým jménem, se považují za pobočné spolky
(§ 3045 odst. 2 NOZ). (Povinnost uložená
statutárnímu orgánu hlavního spolku podat do tří let od 1. 1. 2014 návrh na zápis
pobočného spolku do spolkového rejstříku
pod sankcí zániku právní osobnosti pobočného spolku je ve smyslu § 125 odst.
3 zákona č. 304/2013 Sb. považována za
splněnou zapsáním údajů, které rejstříkový
soud převezme ze základního registru osob
a zapíše do spolkového rejstříku bez řízení.)
yy Odborové
organizace,
organizace
zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních a jejich organizačních jednotek se považují za odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů, mezinárodní
odborové organizace a jejich pobočné organizace podle NOZ (viz § 3046 NOZ).
yy Mezinárodní nevládní organizace, kterým bylo podle zákona č. 116/1985 Sb.
povoleno vyvíjet činnost, se považují za
právnické osoby, které zřídily v České republice zahraniční pobočný spolek podle
NOZ (§ 126 odst. 1 zákona č. 304/2013
Sb.) Na zahraniční pobočný spolek se použijí ustanovení NOZ o pobočném spolku.
yy Mezinárodní nevládní organizace a
zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních
nevládních organizacích, které byly zřízeny nebo kterým bylo povoleno vyvíjet
činnost v České republice nebo kterým
bylo povoleno mít sídlo v České republice podle zákon č. 116/1985 Sb. se považují za spolky podle NOZ (§ 126 odst. 2
zákona č. 304/2013 Sb.).

Povinnosti dotčených právnických
osob spojené s přechodem na novou
zákonnou úpravu:

Dnem 1. ledna 2014 počal běh lhůt, které
NOZ stanoví jednak k uvedení stanov právnických osob dosud vedených v evidencích Ministerstva vnitra do souladu s tzv. donucujícími ustanoveními NOZ, jednak k přizpůsobení
zapsaného stavu ve spolkovém rejstříku stavu
požadovanému zákonem č. 304/2013 Sb.
Podle NOZ totiž platí, že pokud ustanovení stanov dotčených právnických osob odporují donucujícím ustanovením občanského zákoníku, pozbývají tato ustanovení

závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti. Pro
úplnost je třeba uvést, že jedinými donucujícími ustanoveními ve vztahu k činnosti
spolků se v NOZ rozumí např. § 123 a 218, jejichž prostřednictvím jsou upraveny povinné
náležitosti zakladatelského právního jednání
spolků. Jinými slovy, v těchto ustanoveních
je uvedeno, co vše musí být nyní splněno, při
zakládání nového spolku, přičemž tyto povinnosti musí „dohnat“ i spolky již existující.
Naštěstí pro již existující spolky se nejedná o
povinnosti nesplnitelné, nicméně vyžadující
určitého úřadování.
Obecně tedy platí, že do tří let od dne nabytí účinnosti NOZ (tj. do 1. 1. 2017) je dotčená právnická osoba (tj. spolek, sdružení,
hnutí, apod.) povinna:
yy přizpůsobit své stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu
k založení do sbírky listin (§ 3041 odst. 2
NOZ) – zde je třeba poznamenat, že ustanovení, která jsou v rozporu s NOZ pozbyla účinnosti již k 1. 1. 2014 automaticky,
nicméně je třeba stanovy „vyčistit“ od
těchto neúčinných ustanovení, aby tak byla
posílena právní jistota každého, kdo s dotčeným subjektem vstoupí v jednání. Ale
ani zde není důvod k panice, neboť NOZ
stanoví, že pokud změnu stanov spolek
neprojedná a nezašle ve stanovené lhůtě
rejstříkovému soudu, vyzve jej tento soud
ke splnění povinnosti a stanoví k tomu ve
výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke
splnění povinnosti. Teprve pokud uplyne
dodatečná lhůta marně, soud právnickou
osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo
osoby, která na tom osvědčí právní zájem,
zruší a nařídí její likvidaci.
yy doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku podle § 25 zákona č.
304/2013 Sb. týkající se dotčené právnické
osoby (§ 122 odst. 2 zákona č. 304/2013
Sb.).
Do dvou let od ode dne nabytí účinnosti
NOZ (tj. do 1. 1. 2016) jsou dotčené právnické osoby povinny uvést svůj název do
souladu s požadavky NOZ.
Dle § 216 NOZ musí název spolku obsahovat slovo „spolek“ nebo slova „zapsaný
spolek“, postačí však i použití zkratky „z. s.“.
Výjimku z této povinnosti připouští § 3042
NOZ z důležitých důvodů, zejména užívala-li
právnická osoba svůj název dlouhodobě a jeli pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost
nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.
V praxi tak může jít o případy, kdy stávající
název právnické osoby obstojí i za nové právní
úpravy, i když zcela neodpovídá jejím požadavkům (např. u označení „cechu“).
Podle § 214 odst. 2 NOZ pokud spolky vytvoří k uplatňování společného zájmu nový
spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového
spolku jeho svazovou povahu. Takovou povahu spolku v jeho názvu nebude nutné vyjadřovat pouze prostřednictvím slova „svaz“, ale
i pomocí běžně používaných označení, jako
např. „federace“, „asociace“, „unie“ atp. Stejně tak v případě „pobočného spolku“ je toto

označení jen druhovým označením a spolky
mohou pojmenovat své pobočné spolky i jiným
označením, jako např. „sekce“, „základní organizace“ či „místní organizace“ apod.

Kam je třeba podání ve věci rejstříkového soudu uplatnit?

Od 1. ledna 2014 je nutné podávat návrhy na zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu (viz
§ 75 zákona č. 304/2013 Sb.). Tím je krajský
soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby,
jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká. V případě pobočného spolku je příslušný soud,
v jehož obvodu je rejstříkový soud hlavního
spolku. V případně místní spolků a sdružení
bude krajským soudem Krajský soud v Hradci
Králové, v případě pobočných spolků (například místní organizace svazu sídlícího v Praze
bude tímto spolkem pražský rejstříkový soud
– ověřit lze náhledem do rejstříku právnických
osob).
Návrh na zápis spolku do spolkového
rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí (§ 226 odst. 2 NOZ).
Dle § 26 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.
návrh na zápis ve věcech pobočného spolku
podává spolek. To platí obdobně i pro odboro-

vé organizace a organizace zaměstnavatelů a
stejně tak i pro jejich mezinárodní formy.
Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři, který uveřejní Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách.
Návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky
listin v souvislosti s tímto zápisem.
Návrh lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Podpis na návrhu na zápis
v listinné podobě musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být
podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický
podpis nebo zaslán prostřednictvím datové
schránky osoby, jež návrh na zápis podává. Ať
už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky
vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení
vlády č. 351/2013 Sb.) - https://or.justice.
cz/ias/ui/podani.

Registr zájmových sdružení
právnických osob

Od 1. ledna 2014 se registr zájmových
sdružení právnických osob podle dosavadních právních předpisů považuje za spolkový

Stav komunikace Pěkov – Lachov

Řadě obyvatel Pěkova a
řadě řidičů patrně neuniklo,
že po rychlém tání, které náš
region postihlo z pátka na
sobotu 9. – 10. ledna, došlo
k poškození příkopů komunikace z Pěkova na Teplice
nad Metují, která prošla během podzimu rekonstrukcí. Tento stav byl Správou a
údržbou silnic Královéhradeckého kraje (SÚS) vyhodnocen jako stav způsobený
v důsledku skryté vady díla,
přičemž byla vůči dodavateli uplatněna reklamace. Do
doby odstranění vad je průjezdní úsek označen dopravním značením upozorňujícím na nezpevněnou krajnici, a proto doporučujeme všem řidičům
v tomto úseku zvýšenou opatrnost. K provedení oprav bude přistoupeno dodavatelem
stavby – firmou STRABAG – okamžitě, jakmile to počasí dovolí (je
třeba provádět opravy
za určitých teplot a při
určité vlhkosti, respektive vysušení, podloží).
SÚS zajistila pročištění
příkopů, aby byla zajištěna jejich odvodňovací
funkce, pročistila ucpané a zanesené propusty
a vyčistila provizorně
prostor křižovatky pod
Ostašem. O dalším vývoji situace Vás budeme
informovat.
Jiří Škop, místostarosta

rejstřík podle zákona č. 304/2013 Sb.
Existující zájmová sdružení právnických
osob vzniklá podle dosavadních právních
předpisů se od 1. ledna 2014 řídí i nadále
dosavadními právními předpisy (viz § 3051
NOZ). Od tohoto dne vykonávají působnost
krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové
soudy, a proto veškeré návrhy na změnu zapsaných údajů či jejich výmaz se podávají
příslušnému rejstříkovému soudu, kterým
je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud
zájmového sdružení právnických osob, jehož
se zápis ve veřejném rejstříku týká (viz § 75
zákona č. 304/2013 Sb.). V případě návrhu na
změnu zapsaných údajů či jejich výmaz týkajícího se zájmového sdružení právnických osob
není předepsán povinný formulář.
Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení
právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem 1. ledna 2014
stávají součástí rejstříku svazku obcí, který
je veden u krajského úřadu ode dne 1. ledna
2014 (Čl. XL zákona č. 303/2013 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva).

Jiří Škop, místostarosta

Pellyho domy - Centrum kultury, vzdělávání a sportu - OS města Police nad Metují

hledá

vhodného uchazeče o práci
v Muzeu papírových modelů
Jedná se o brigádu - pracovní poměr formou dohody
o provedení práce. Vhodné i pro studenty. Místo výkonu
práce - Muzeum papírových modelů, Police nad Metují
Finanční odměna - 65,-Kč /hod .

Požadavky:

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

zajišťování provozu Muzea papírových modelů
časová flexibilita
znalost Policka a blízkých turistických atraktivit
orientace v kulturní oblasti Policka
částečná znalost německého nebo anglického jazyka
příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
spolehlivost, samostatnost
ochota pracovat
studium muzejní pedagogiky, muzejnictví výhodou
aktivní modelářství výhodou

Náplň práce:

yy pokladní a dozor muzea - prodej vstupenek, vystřihovánek a propagačních předmětů, obsluha pokladny
yy komunikace s návštěvníky – poskytování informací
návštěvníkům a turistům
yy aktivní znalost práce na PC (word, Excel, e-mailová
pošta, Internet)
Zájemci prosím zašlete svůj CV a motivační dopis na
emailovou adresu:
info@mpmpm.cz, nebo přineste přímo do Muzea papírových modelů na adresu: Tyršova 341, 549 54 Police
nad Metují do 17. 4. 2015
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V sobotu 10. ledna 2015 se u nás v Pěkově a na Honech uskutečnila
Tříkrálová sbírka, při které tři skupinky dětí vybraly celkem 9 920 Kč.
Částka obsahuje i výtěžek z Maršova, kde žádní koledníci nechodí,
proto tam už druhým rokem vyrazili naši nejstarší hoši (obr. č. 3). Děkujeme všem „M“ Čápovým (Markétě, Mileně a Markovi), kteří zajišťovali
dospělý doprovod, dětským koledníkům a všem občanům, kteří přispěli
do kasičky.
Šárka Pokorná

Polická univerzita volného času
15. ročník – jaro 2015

Vzhledem k plánované rekonstrukci Pellyho domů je
nutné přizpůsobit termíny přednáškových odpolední. Budeme se v tomto semestru setkávat opět od 14.30 na sále
Pellyho domů, a to:
VE ČTVRTEK 22. 1. - MICHAL KITA

V ÚTERÝ 27. 1. - OLDŘICH JENKA, ZDENĚK ZELENÝ
•
Krásu je třeba vidět a žít
VE ČTVRTEK 29. 1. - EVA TATOUŠKOVÁ
•
Lidové kroje
V ÚTERÝ 3. 2.- DANIEL DOBIÁŠ, ELENA BRANDTOVÁ
•
Mistra Jan Hus známý i neznámý
VE ČTVRTEK 6. 2. - JOSEF LUKÁŠEK
•
Pohádkové postavičky Orlických hor
V ÚTERÝ 10. 2. - MIROSLAV ŠOLC
•
GENy – Jan Kollert, Josef Hauk, Miroslav Pichl
Školné na semestr činí 200 Kč. Vybírá se před prvním
přednáškovým odpolednem. Přednášky jsou otevřeny i
neregistrovaným studentům za 60 Kč na jedno odpoledne.
Termíny přednášek v podzimním semestru 2015:
30. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 25. 11.
Ida Jenková

ZE PSÍHO ÚTULKU
V útulku už vyhlíží svého nového pánečka jen jeden pejsek BARNEY - je asi tři roky starý pes. Pravděpodobně kříženec stafordšírského bulteriéra. Venku je trochu rozrušený a temperamentní. Je dominantní k ostatním psům, proto
není vhodný k jinému psovi, k fenkám a lidem je přátelský. Z počátku malinko nedůvěřivý, ale když si k němu najdete cestu, třeba krmením a procházkami, které velmi miluje,
je to vděčný a milý společník. Potřebuje pravidelnou práci a výcvik, je vhodný spíše pro
lidi co už mají zkušenosti se psy. V kotci je čistotný.
Kristyna Laštůvková

Seminář k obchvatu Broumova
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V pondělí 9. února se v sále Infocentra v Broumově uskuteční Seminář k obchvatu
Broumova. S tématy souvisejícími se řešením dopravy v metropoli Broumovského výběžku vás na setkání seznámí hejtman Královéhradeckého kraje a senátor za volební
obvod Náchodsko Lubomír Franc. Na setkání je srdečně zvána široká veřejnost, které
není lhostejná problematika dopravy v Broumově a okolí. Začátek akce je naplánován
na 16 hodin.
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Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 01/2015 ze dne 21. 1. 2015
ZM schvaluje:
a) aby město Police nad Metují nadále zůstalo
členem destinační společnosti Branka, o.p.s.
b) aby město Police nad Metují bylo na zkušební
dobu jeden rok vedle členství v destinační společnosti Branka, o.p.s. i členem Společnosti pro
destinační management Broumovska o.p.s.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Police nad Metují č. 01/2015 "Požární řád".
ZM schvaluje dohodu o vypořádání podílového
spoluvlastnictví. Na základě této dohody s Českou
republikou zastoupenou Státním pozemkovým
úřadem dojde k vypořádání celého spoluvlastnic-

tví na LV č. 404 v k.ú. Pěkov u obou pozemků p.č.
167/2 a 207/2. Město Police nad Metují získá do
svého vlastnictví pozemek p.č. 167/2 v k.ú. Pěkov
a Česká republika zastoupená Státním pozemkovým úřadem získá do svého vlastnictví pozemek
p.č. 207/2 v k.ú. Pěkov.
ZM schvaluje výmaz předkupního práva města Police nad Metují k zastavěným parcelám ve
Wihanově ulici v Polici nad Metují s ohledem na
splnění podmínky vyplývající z kupních smluv s
ujednáním o zřízení předkupního práva o zřízení
a dokončení stavby rodinného domu na převáděných pozemcích.

Zastupitelstvo města pro volební období 2014
- 2018:
a) jmenuje zástupcem města Police nad Metují v
představenstvu Společnosti Horní Labe a.s starostku Mgr. Idu Jenkovou
b) deleguje starostku Mgr. Idu Jenkovou za zástupce města Police nad Metují na valných hromadách Společnosti Horní Labe a.s.
c) jmenuje vedoucího odboru IMŽP Ing. Jana
Troutnara zástupce města v Dozorčí radě Společnosti Horní Labe a.s

RM schvaluje upravený odpisový plán
příspěvkové organizace ZUŠ v Polici nad Metují
pro rok 2014.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor - Divadelní klub a sociálního zařízení v
Kolárově divadle v Polici nad Metují.
RM vyhlašuje výběrové řízení na provozování
Divadelního klubu Kolárova divadla s
následujícími podmínkami:
- zahájení provozu od 1. 4. 2015
- pravidelná provozní doba
- přednostní zajišťování akcí města, divadla
- provoz odpovídající klubovému zařízení
Písemné nabídky s výší navrhovaného nájemného
budou přijímány do 30. 1. 2015, o provozovateli
rozhodne rada města.
RM souhlasí, aby se na ledové ploše na sídlišti
uskutečnil 17. 1. nebo 18. 1. 2015 curling s
automobily
RM schvaluje krátkodobě vypůjčit nebytové
prostory - část kanceláře č. 38 v čp. 98,
Masarykovo náměstí v Polici nad Metují Místní
akční skupině Stolové hory, o. s., doba výpůjčky
od 5. 1. 2015 do 31. 1. 2015. Důvodem výpůjčky
je administrativní zapracování nové manažerky.
RM schvaluje odkup plynového kotle Klaudius
K2 o výkonu 45 kW (rok výroby 2010)
umístěného v budově č. p. 341 v Tyršově ulici v
Polici nad Metují od TS Police nad Metují, s.r.o. za
cenu 55700,- Kč, která odpovídá jeho zůstatkové
ceně.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor 1. a 2. nadzemní podlaží v čp. 341, ul. Tyršova
v Polici nad Metují o celkové výměře 673,95 m2
podlahové plochy sdružení MERKUR POLICE
o.p.s., za účelem provozování muzea MERKUR.
Nájemné je stanoveno v základní roční částce 100
000,- Kč, splatné ve čtvrtletních splátkách, a to ve
výši 25 000,- Kč. V nájemném nejsou zahrnuty
náklady na služby spojené s užíváním prostoru
sloužícího k podnikání. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 1. 2. 2015 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 6 měsíců.
RM schvaluje:
1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 30. 10. 2012 uzavřené mezi městem
Police nad Metují a H. R., kterým se na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
pronajmou části pozemků p. č. 212/3, 212/4,
220/7. Celková částka za pronájem těchto
pozemků bude činit 779,- Kč ročně. Platnost
dodatku bude od 1. 3. 2015.
2) záměr pronajmout pozemky p. č. 165/2 o
výměře 593 m2, 165/5 o výměře 198 m2 a
část pozemku p. č. 165/1 o výměře 7740 m2
v k. ú. Velká Ledhuje na dobu určitou 10 let.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 6 v
domě čp. 314 v ulici 17. listopadu v Polici nad
Metují Š. T. od 20. 1. 2015 na dobu určitou 1

měsíce s možností dalšího prodloužení, budeli nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z
nájemní smlouvy.
RM doporučuje ZM schválit výmaz předkupního
práva města Police nad Metují k zastavěným
parcelám ve Wihanově ulici v Polici nad Metují
s ohledem na splnění podmínky vyplývající
z kupních smluv s ujednáním o zřízení
předkupního práva o zřízení a dokončení stavby
rodinného domu na převáděných pozemcích.
RM nesouhlasí s uzavřením navržené smlouvy
s Královéhradeckým krajem o poskytnutí
příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti u autobusové linky č. 640109 (Police
nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov - Bukovice Police nad Metují) ve výši 27 906 Kč a pověřuje
místostarostu projednat změnu smlouvy tak,
aby odpovídala provozu – odpolední linka,
noční linka celotýdenně pouze v zimním období,
v letním období pouze v pátek.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti
„Kultura a památková péče 2015“ projekt s
názvem „68. Polické divadelní hry“.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti
„Kultura a památková péče 2015“ projekt s
názvem „Hlavňov - vesnice pod Hvězdou“.
RM schvaluje pronájem bytu č. 46 v domě
s pečovatelskou službou paní M. Š. od 1. 2. 2015.
RM schvaluje uzavření následujících dodatků
smluv s Technickými službami Police nad Metují
s.r.o.:
1) dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na zajištění
správy a údržby majetku města;
2) dodatku č. 3 Mandátní smlouvy o obstarání
správy nemovitostí;
3) dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy tepelných
zařízení, kanalizace a čistírny odpadních vod,
včetně inventáře.a pověřuje starostku města
Idu Jenkovou podpisem těchto dodatků.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 8 v
domě čp. 340 v Tyršově ulici v Polici nad Metují K.
M. od 1. 2. 2015 na dobu určitou 1 rok s možností
dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo ve věci zhotovení díla „Oprava místní
komunikace Ke Žděřině“ se společností SOVIS a.
s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové,
která v rámci soutěže pořádané v roce 2013
nabídla nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 894
014,95 Kč bez DPH, a pověřuje starostku města
Idu Jenkovou podpisem tohoto dodatku č. 1.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku města Police nad Metují č.
01/2015 „Požární řád“.
Rada města:
a) schvaluje nákup myčky nádobí do školní
jídelny ZŠaMŠ z investičního fondu této PO
b) souhlasí s posílením investičního fondu

z rezervního fondu o částku maximálně
135 000 Kč na pořízení myčky nádobí do
školní jídelny po provedení účetní uzávěrky
za rok 2014.
RM uděluje Pamětní list města Police nad Metují
panu P. P. za mnohaleté provozování Koloniálu na
polickém náměstí a vzorné služby pro občany.
RM uděluje u příležitosti pátého výročí založení
Polického symfonického orchestru Pamětní list
města Police nad Metují:
a) Polickému symfonickému orchestru,
b) panu P. S, panu M. S. a slečně P. S.
RM doporučuje ZM ke schválení, aby město
Police nad Metují nadále zůstalo členem
destinační společnosti Branka, o.p.s.
RM doporučuje ZM ke schválení, aby město
Police nad Metují bylo na zkušební dobu jeden
rok vedle členství v destinační společnosti
Branka, o.p.s. i členem Společnosti pro destinační
management Broumovska o.p.s.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení rady města ze zasedání č. 01 a 02 /2015 ze dne 5. 1. a 19.1. 2015

Výsledky lednové soutěže
OTÁZKA:

Jakou barvu má turistická značka na budově lyžařského vleku na Nebíčku?

ODPOVĚĎ:

Barva turistického značení na Nebíčku je
ZELENÁ.
V průběhu ledna jsem zaznamenali
6 správných odpovědí. Výherci jsou:
Ludmila H., Marta D. Jaroslava R.,
pro které máme v Infocentru v Pellyho domech připravenu drobnou pozornost.

Únorová soutěžní otázka
PTÁME SE?

JAKÝ STROM ROSTE V ZAHRADĚ U
STARÉ ŠKOLY (DŘEVĚNKY)?

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu info-centrum@
policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší
adresou a přinést do Informačního centra
Pellyho domů vždy do 15. dne příslušného
měsíce.
Budeme rádi, když k nim přiložíte i pár
řádek Vašich postřehů, námětů k danému
území, které by mohly být podnětem k následné realizaci. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné
ceny.
Ida Jenková a Štěpán Horák
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Výpůjčka zahradních
drtičů

„Elektronovela“ zákona o odpadech ulehčí
život spotřebitelům

Takzvaná elektronovela zákona o
odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října
2014. Některá její ustanovení nabyla
účinnosti ihned, jiná během roku 2015.
Poslední změny vstoupí v platnost až
v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která
mimo jiné nařizuje členským státům,
aby (na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce) dosáhly
stanovené minimální úrovně sběru, vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející 3 roky. V roce 2016 to má být
40%, v roce 2021 už 65%. Pro splnění
tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR
pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o
5%. Stávající úroveň sběru se pohybuje
na úrovni 30%.

Nové povinnosti

V novele je s platností od 1. října
2014 uzákoněna například povinnost
prodejců elektra s prodejní plochou
větší než 400 m2 zdarma odebírat a
předávat k recyklaci všechny malé
spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové
zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora
či jiného místo zpětného odběru, už
také nesmí přijímat elektrozařízení
a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i
sběrné dvory, pokud nemají smlouvu
s výrobcem nebo s provozovatelem

„Bioodpad v Polici nekončí v popelnici“. Byli bychom rádi, aby tomu
tak bylo, protože je to jednak škoda je to výborný materiál do kompostu a
zdroj živin a měl by být vrácen do půdy,
dále proto, že se tím snižuje množství
odpadu v popelnicích a tím i platba za
jeho uložení na skládku a také proto, že
bioodpad uložený ve skládce je zdrojem skleníkových plynů a negativně
ovlivňuje vývoj zemského klimatu.
Proto se také město rozhodlo podpořit domácí kompostování (jako nejefektivnější způsob nakládání s tímto
odpadem) a zakoupilo domácí kompostéry, které na 5 let zapůjčilo občanům. Pokud by měl někdo zájem, tak
stále ještě několik kompostérů velikosti 400 a 720 l je možné zapůjčit.
Společně s kompostéry byly zakoupeny i 3 zahradní drtiče větví a
podobného zahradního odpadu, pro
krátkodobé výpůjčky polickým občanům a vlastníkům objektů pro soukromou rekreaci. Jeden je určen pro vlastní město a Radešov, druhý pro Hlavňov
a třetí pro Pěkov a Hony. Drtiče byly
již předány jednotlivým správcům a
je možné si je krátkodobě půjčovat.
V Polici se obracejte na pana Petra Rutara nebo Ing. Jana Troutnara (MěÚ),
v Hlavňově na pana Michala Vacka a
v Pěkově na Ing. Norberta Marela. Provoz drtičů se řídí provozním řádem,
pravidelná výpůjční doba není stanovena, výpůjčku je potřebné předem
domluvit. Předání drtiče proběhne po
seznámení s obsluhou a podmínkami
výpůjčky, po předložení občanského
průkazu a oproti podpisu v provozní
knize.

kolektivního systému tedy musejí tyto
věci odmítnout. S tím souvisí také ta
část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení
nebo elektroodpad jakkoliv upravovat,
využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet
je nyní povinné informovat o způsobu
zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena
ve všech obcích a městských částech
s více než 2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se
týkají nových povinností výrobců a
jimi zřízených kolektivních systémů.
Od 1. ledna 2015 musejí například vést
evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po
zpracovatele.
S platností od 1. června 2015 má
také vzniknout jednotný registr míst
zpětného odběru za účelem sdílení
informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do
něj budou poskytovat prostřednictvím
dálkového přístupu všichni výrobci a
provozovatelé míst zpětného odběru.
Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud
budou hledat, kde mají odevzdat své
spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze
stávajících deseti se stane pouze šest.
Tato změna ale vstoupí v platnost až k
15. srpnu 2018 a bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.

Podle materiálu spol. Elektrowin,
a.s.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Statistika pohybu obyvatel

První polické
miminko 2015

Rok: 2014

Prvním polickým občánkem – vlastně občankou – roku 2015 je Sofie
Šenková.
Narodila se
3.ledna.
Blahopřejeme
rodičům Heleně a Zdeňkovi, starší sestřičce Sáře. Sofince přejeme
zdravý a radostný život.
Ida Jenková
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Měsíc

Leden

Přistěhování

Narození

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

Stav

12

2

-12

-1

1

4226

Únor

9

5

-12

-6

-4

4222

Březen

9

4

-10

-3

0

4222

Duben

5

5

-6

-3

1

4223

Květen

7

5

-3

-3

6

4229

Červen

9

2

-11

-7

-7

4222

Červenec

6

3

-6

-5

-2

4220

Srpen

6

3

-14

-4

-9

4211

Září

7

2

-7

-2

0

4211

13

6

-11

-3

5

4216

Listopad

4

0

-6

-6

-8

4208

Prosinec

6

0

-16

-5

-15

4193

Celkem

93

37

-114

-48

-32

Říjen

Zpráva o činnosti komise pro obřady a slavnosti Města
Police nad Metují za rok 2014

Jako každoročně, tak i letos Vás chci seznámit s činností naší komise, kde pracuje
14 členů, 4 aktivistky v části obce Pěkov a
2 v části Hlavňov. Také skončilo další volební období, tak se trochu za těmi čtyřmi léty
ohlédneme.
Vítání občánků – letos jsme v 11 obřadech uvítali 58 dětí, za uplynulé 4 roky to
bylo 36 obřadů a uvítáno bylo 174 dětí.
U obřadů se střídaly členky komise – H.
Klapkovská s V. Královou a J. Ťoková se Z.
Šváblovou. Velké poděkování patří dětem
z MŠ a žákům ZUŠ. Je to obohacení obřadů o
milé básničky a krásnou hudbu. Stejné poděkování patří jejich pedagogům, kteří je na
vystoupení připravují.
Akce MŠ – pasování předškolních dětí
na školáky jsme se účastnili jak v minulých
letech, tak i letos. Dárky předškolákům předávají členky V. Klusáčková a E. Pfeifferová.
Slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům devátých tříd – akce ZŠ – se
i letos v červnu zúčastnily V. Klusáčková a E.
Pfeifferová.
Prvňáčky jsme přivítali ve škole 1.9. –
54 dětí dostalo pěknou knížku s věnováním
města. Za toto volební období jsme přivítali
205 dětí v prvních třídách.
Stříbrné podvečery pro manžele, kteří
v daném roce oslaví 25 let trvání manželství. Letos se zúčastnilo pět párů, za čtyřleté
období 19 manželských párů.

Jubilea
V prosinci 2014 slavili:

70 let

75 let

80 let
85 let

paní Libuše Beková
paní Jiřina Vaisarová
pan Zdeněk Pejskar
pan Michal Cinkanič
pan Miloš Klimeš
paní Jaroslava Antlová
paní Vincencia Volavková
paní Jaroslava Dubová
pan Josef Teuner
paní Alena Hanušová
paní Eliška Gloserová
pan František Žilák
paní Marie Klimešová
paní Věra Klicnarová
pan Josef Řehák

Zlaté svatby – 50 let od uzavření sňatku,
oslavily letos tři manželské páry. Těm, kteří nemají zájem o obřad v obřadní síni zasílá
matrikářka gratulaci. V období 2011 – 2014
jsme měli 16 obřadů.
Diamantová svatba – 60 let od sňatku
– letos jedna, za volební období 7 obřadů,
V uplynulých letech byly i dvě tzv. Kamenné
svatby, tj. 65 společných let. Tato významná
jubilea jsou zapsána v pamětní knize města.
Dobrovolní dárci krve a krevní plazmy
oceňuje Oblastní spolek ČČK v Náchodě
každoročně v obřadní síni radnice nebo
v Divadelním klubu. Komise se podílí na financování drobných dárků a malém občerstvení. Účastní se V. Steinerová.
I v letošním roce jsme zasílali blahopřejné gratulace sedmdesátníkům. Snad
jsme potěšili 99 jubilantů. Od osmdesáti
po pěti letech členky komise V. Steinerová, J.
Matějíčková a V. Zítková s J. Teichmanovou
navštěvují jubilanty s jejich svolením osobně. Předávají gratulaci malý dárek. Letos
takto navštívily 48 oslavenců. Paní starostka a předsedkyně komise přišly popřát šesti
devadesátníkům. V části obce Pěkov a Hony
navštívily aktivistky komise – J. Knittelová,
M. Středová, M. Ryšavá a J. Rösselová 22 jubilantů. V části Hlavňov – M. Hornychová a
A. Rösslerová 17 občanů.
Členky komise V. Steinerová, J.
Matějíčková a V. Klusáčková navštěvují obyVš em ju bilan tů m pře jem e
pev n é zdraví a k rásn é dny
pl n é p ohody v dalších le tech

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí, a nepřejí si být
jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem na
matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

vatele DD, a to při příležitosti Dne matek a
před vánočními svátky. Vždy potěší přítomnost dětí z MŠ nebo z MC Mamina se svým
programem.
Každoročně v listopadu, letos 1.11.,
vzpomínáme v urnovém háji hřbitova na
zemřelé. Pietní akt doplnily přednesem
klasické hudby žačky ZUŠ s p. učitelem
Čapkem. Děkujeme. K. Lichter, člen naší
komise, se účastní vzpomínky na zesnulé
přednesem básní. Během roku se na přání
pozůstalých loučí ve smuteční síni se zemřelými. Přivítali jsme zájem paní V. Kohlové ze Suchého Dolu o tuto nelehkou práci.
Úspěšně absolvovala již 3 obřady. K. Lichter
se během roku rozloučil s 21 zemřelými.
Kondolence pozůstalým rodinám zasílá pí
matrikářka.
Také jsme v tomto volebním období vítali první polické občánky roku – pokud se
dítě narodilo během ledna. Později narozené první dítě roku zmínila pí starostka na
nejbližším vítání. Děti dostaly dárek.
Připravili jsme oslavy stoletých polických občanů – pana učitele Františka Šedy
a pana Karla Vacka.
Práce komise je hlavně o citlivém přístupu k lidem, přinášet trochu radosti,
připomenout úspěchy a jubilea. Věřím, že i
v roce 2015 se s Vámi budeme setkávat na
našich akcích.

Zdena Šváblová, předsedkyně
komise pro obřady a slavnosti

Statistika
Ke konci roku 2014 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4173
obyvatel.

Sňatky

V prosinci minulého roku byla v naší obřadní síni uzavřena dvě manželství.

5.12. Petr Riesner a Radka Novotná
13.12. pár si nepřeje zveřejnění

Zlatá svatba
Sobota 20.12.2015 byla slavnostním
dnem pro manžele Zdeňka a Marii Kulichovi z Prahy. Původem Poličáci si připomněli v naší obřadní síni manželský slib,
který si dali před 50 lety. Popřát jim přišla rodina i spousta místních přátel. Gratulujeme a přejeme manželskou pohodu
i nadále.
Dagmar Hambálková - matrikářka
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Vítání občánků
V sobotu 13. 12. 2014 jsme přivítali v obřadní síni rodiče s těmito dětmi: Martin Rejchrt, Artur Hauck, Petr Riesner, Hana Trojtlová,
Lukáš Scholz, Ema Šturmová, Nikola Franzová, Matěj Novotný, Štěpán Beran.
Dagmar Hambálková - matrikářka

KOMISE PRO OBŘADY A SLAVNOSTI se loučila.

S paní Dobromilou Vávrovou, která po dlouhé nemoci zemřela. Rozloučili jsme
se s ní a na posledním setkání komise uctili její památku chvilkou ticha.
Po mnohaleté činnosti z komise na vlastní přání odešly pracovité členky Vlasta
Zítková a Jaroslava Teichmanová. Kromě drobných pozorností od nás slyšely slova
uznání, díků a obdivu za dlouhou službu. Samozřejmě i přání zdraví a životní vitality.
Novou členkou komise se stává Iveta Osobová. Věříme, že bude důstojnou nástupkyní svých předchůdkyň.
Ida Jenková

BLAHOPŘÁNÍ
Minimálně dvakrát ročně se zastavíme sami u sebe. U jmenin a data narození.
Někdo slaví víc, někdo méně. Každému z Vás přejeme jen to dobré… Jmenovitě a
veřejně si dovolujeme přát těm, kteří patří neodmyslitelně k veřejnému životu,
jsou nám známí a se zveřejněním souhlasí. Mezi ty patří i Lubor Bořek.

Milý Lubore,
stříbrné vlasy Ti sluší a šedesátníkovi
přidávají na důstojnosti. Jménem vedení
města, všech, kteří si vychutnávají ovoce
Tvého snažení, blahopřejeme a děkujeme.
Přejeme zdraví, osobní naplněnost, vnitřní
vyrovnanost, a opětování bezmezné lásky.
Ida Jenková

SPOLEČNÉ ČTENÍ
SE SENIOR KLUBEM OSTAŠ
Opět se sejdeme nad stránkami
knih při společném čtení
24. února 2015,
10. března, 2015,
7. dubna 2015,
12. května 2015,
a v červnu (termín upřesníme)
vždy v 15 hodin v dětském
oddělení knihovny.
Všichni senioři
jsou srdečně vítáni.
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Rozpis lékařů
stomatologické služby

únor 2015

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
07. – 08. 02. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
491 541 654
14. – 15. 02. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
602 333 427
603 479 084
21. – 22. 02. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
491 543 844
28. 02. – 01. 03. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

DIAMANTOVÉ, ZLATÉ A STŘÍBRNÉ SVATBY

Vážení manželé, kteří v letošním roce oslavíte kulaté výročí od uzavření manželství, tedy 25 let (stříbrnou svatbu), 50 let (zlatou svatbu) a
60 let (diamantovou svatbu) - pokud máte zájem o slavnostní připomenutí svého manželského slibu, i když jste neměli svatební obřad v Polici
nad Metují, obraťte se na matriku, kde se domluvíme na podrobnostech.

Výstava Draci a dráčci

Knihovna města ve spolupráci s
Centrem kultury a vzdělávání Pellyho domy a Miejskou Bibliotekou Publicnou im. C. K. Norwida ve Swidnici uspořádaly v listopadu 2014
výstavu výtvarných prácí a ilustrací
polské ilustrátorky Joanny ZagnerKolat.

V rámci výstavy proběhlo i několik besed pro žáky 1. stupně ZŠ a
vyhlášení výtvarné soutěže na téma
„Draci a dráčci“. Výsledkem jsou práce dětí 2.A a B, 4.A a B, které si můžete prohlédnout na chodbě knihovny.

Dagmar Hambálková

Nabídka knih:

Černá hodinka

DOMÁCÍ
MLÉKAŘ
aneb, jak přijít vlastním
přičiněním k mléčným produktům. Vypráví autorka
stejnojmenné knihy
paní Klára Hadašová

Rádi byste si doma vyrobili
tvaroh, máslo, různé druhy
sýrů? Chcete zpracovávat doma
mléko, a nevíte, jak na to?

Přijďte ve čtvrtek
26. února 2015
od 18 hodin do knihovny
Vstupné dobrovolné.

• Cílek, Roman: Temné kouty XX. století.
„Velké“ dějiny i „obyčejné“ osudy: nacistické ovládnutí Německa a dva podpásové
údery proti Československu.
• Daněk, Milan: Ti, kteří utíkají pěšky.
Cestopisný autobiografický příběh o běhu na dlouhou trať v mexickém Copper Canyonu.
• Hartman, Ondřej: Začínáme na burze.
Jak uspět při obchodování na finančních trzích: akcie, komodity a forex.
• Bláha, Jiří: Pokročilé řízení lidských zdrojů.
Personální management.
• Pilarová, Eva: Potkala jsem léčitele.
Rozhovor s Jaroslavem Doubravou, léčitelem, který pomohl nejen paní Pilarové překonat závažné onemocnění.
• Formanová, Martina: Případ Pavlína.
Dramatický příběh světoznámé české modelky a jejích rodičů – rodiny rozdělené
sovětskou okupací.
• Duenasová, María: Čas mezi šitím.
Román pro ženy z doby občanské války ve Španělsku.
• Carlsson, Christoffer: Jednooký králík.
Švédská detektivka.
• Stevensová, Taylor: Loutka.
Nový americký thriller.
• Larsmo, Ola: Zrádci.
Špionážní román z 2. světové války.
• Bouzek, Ota: Šoulačky vesele i vážně.
Myslivecké příběhy.
Vaše knihovnice

Promítej i ty!

Pátek 6. 2. v 19 hod. restaurace Divadelní klub
Vstup zdarma, srdečně zveme!
Novoroční dárek organizátorů festivalu dokumentárních
filmů Jeden svět Police nad Metují, který proběhne
9. - 12. 4. 2015.

JÍZDA NA HRANĚ
Emotivní a překvapivý dokument, velká podívaná, absolutní
vítěz diváckého hlasování během festivalu Jeden svět 2014 v
Praze!
Před zimní olympiádou v roce 2010 vrcholí rivalita nejlepších
snowboardistů světa – Shauna Whitea a Kevina Pearce.
K poměření sil ale nikdy nedojde, Kevin se totiž pár dní před
začátkem her vážně zraní při tréninku. Zatímco Shaun
získává zlatou medaili, Kevin se pomalu, za podpory rodiny,
zotavuje z kritického stavu. Jeho mozek zůstává po nehodě
poškozený. Doporučení lékařů je jasné: neriskovat žádný
další pád. Ten by totiž v jeho případě mohl být smrtelný.
Propadne Kevin znovu své adrenalinové vášni? Bude riskovat
další nehodu a tím pádem i potenciální doživotní závislost na
své rodině, která si už tak dost vytrpěla?
Dokumentární / Sportovní / Životopisný / Rodinný
USA, 2013, 90 min, rež. Lucy Walke

Hostem skypedebaty po projekci bude Petr Valchář,
snowboardista odkázaný po úrazu na vozík, v současnosti
mj. akrobat Cirku La Putyka.
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PELLYHO DOMY
sobota 7. 2. 2015 od 20:00 hodin

37. PLES MOTORISTŮ

Bohatá tombola, hlavní cena
minicross.
Hraje skupina Ledvin Stones.
Vstupné včetně místenky: 80,- Kč.
Předprodej: J. Beran, tel. 722 511 329.
neděle 8. 2. 2015 od 14:00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL

Karneval na téma "Rej zvířátek" plný
písniček, tance a soutěží.
Odpoledním programem nás bude
provádět zkušený tým Dětských akcí,
který Polici pravidelně navštěvuje v
rámci polické pouti.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč
pátek 13. 2. 2015 od 20:00 hodin

OSTROSTŘELECKO– MĚSTSKÝ
PLES
Předprodej od 2. 2. 2015 - více viz
plakát

čtvrtek 19. 2. 2015 od 17:30 hod

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

PLSTĚNÝ TULIPÁN

Cena: 80 Kč / osoba
V ceně kurzovného materiál.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen.
Přihlášky a platba předem do 13. 2.
v informačním centru.

JÓGA

s Jarmilou Koudelkovou

Vzdělávací místnost Pellyho domů
POKROČILÍ - pondělí od 16. 2. 2015
ZAČÁTEČNÍCI - úterý od 17. 2. 2015
vždy od 19:00 do 20:30 hodin
Poplatek za 10 lekcí: 850,- Kč
Přihlášky a úhrada poplatku:
do 10. 2. 2015 v Informačním centru.
Počet míst omezen!!

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Sál Pellyho domů od 14:30 hodin
úterý 3. 2. 2015
čtvrtek 5. 2. 2015
úterý 10. 2. 2015
Program na www.policko.cz
Cena za jarní semestr: 200 Kč, vstupné
pro veřejnost: 60 Kč / jednotlivá přednáška.
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Pellyho domy prodlužují termín
zápisu do tanečních na rok 2015:

KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ
Police nad Metují

Zápis prodloužen
do 28. 2. 2015,

probíhá v Informačním centru.
Závazné přihlášky a bližší informace
jsou k dispozici v Informačním centru
nebo na www.policko.cz.
Nabízíme zvýhodněné kurzovné při
přihlášení páru.
Kurzy budou probíhat od září 2015,
vždy v sobotu, na sále Pellyho domů.

OSTATNÍ AKCE
pátek 6. 2. 2015 od 19:00 hodin

Divadelní klub, Kolárovo divadlo

PROMÍTEJ I TY!
JÍZDA NA HRANĚ

Emotivní a překvapivý dokument,
absolutní vítěz diváckého hlasování
během festivalu Jeden svět 2014
v Praze.
Před zimní olympiádou v roce 2010
vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů světa – ShaunaWhitea a Kevina
Pearce. K poměření sil ale nikdy nedojde, Kevin se totiž pár dní před začát-

kem her vážně zraní při tréninku. Zatímco Shaun získává zlatou medaili,
Kevin se pomalu, za podpory rodiny,
zotavuje z kritického stavu. Jeho mozek zůstává po nehodě poškozený.
Doporučení lékařů je jasné: neriskovat
žádný další pád. Ten by totiž v jeho
případě mohl být smrtelný. Propadne
Kevin znovu své adrenalinové vášni?
Bude riskovat další nehodu a tím pádem i potenciální doživotní závislost
na své rodině, která si už tak dost vytrpěla?
Hostem debaty po projekci bude Petr
Valchář, snowboardista, po úrazu paraplegik, akrobat Cirku La Putyka.
Vstupné: zdarma
Sobota 14. 2. 2015

SBÍRKA pro DIAKONII

SBĚRNÉ MÍSTO: podloubí radnice,
od 9:00 do 11:00 h
Jaké věci je možné darovat:
• letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
• látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
• domácí potřeby: nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky
• obuv: veškerou nepoškozenou,
páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
• drobné elektrické spotřebiče
• hračky: plastové, plyšové, jakékoliv
• knihy a časopisy

PŘIPRAVUJEME

19. března 2015 od 17:30 hod
vzdělávací místnost Pellyho domů
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ

KRASLICE zdobené voskem
Cena: 50 Kč/osoba
S sebou vejdunky, ostatní materiál
v ceně.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a platba
předem: do 13. 3. 2015 v Infocentru.

INFOCENTRUM

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
V loňském roce navštívilo Turistické
informační centrum (TIC) v Polici nad
Metují 8 562 lidí. Jednalo se převážně

o Čechy, ale hojně naše informační
centrum navštěvovali i cizinci – především Poláci, Němci, Holanďané a Slováci. Mezi nejčastější dotazy a cíle
návštěvníků TIC patřila místní muzea Muzeum stavebnice Merkur a Muzeum
papírových modelů. Z turistických
zajímavostí jsme pak registrovali největší zájem o Broumovské stěny a
stolovou horu Ostaš.
V loňském roce jsme, v rámci zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch,
realizovali rozmístění taggových cedulek po území Policka a vytvořili jsme
tak stezku s názvem Putování po Policku - pomocí sejmutí tzv. QR kódu do
mobilu získá turista zajímavé informace o místě, kde se právě nachází.
I s fotkami a důležitými kontakty. Pro
návštěvu taggových stezek lze použít
většinu běžně dostupných mobilních
telefonů, jedinou podmínkou pro plnohodnotné procházení našich stezek
je, aby telefonní přístroj měl nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů
nebo BeeTagg kódů a funkční internetové připojení. Více informací o stezce
na:
http://www.taggmanager.cz/referenc
e/trail/297.
Dále vznikl Polický quest – hledačka.
Start a bližší informace o něm jsou
k dispozici u nás v infocentru nebo na
www.policko.cz a www.questing.cz.
V informačním centru jsme po celý rok
nabízeli regionální výrobky, o které je
každý rok mezi turisty i místními obyvateli větší zájem – např. biodžemy,
med, ručně vyráběná mýdla a mnoho
dalšího.
Zpracovali jsme grafický návrh na
obal, s využitím ilustrace pana Jaroslava Soumara, a nechali vyrobit mléčné
čokolády z Královédvorské firmy Carla, s.r.o. Ty hodnotíme jako velmi vydařené a potvrzuje nám to i velký zájem o tento výrobek.
Průběžně jsme předprodávali vstupenky na divadelní představení, na
plesy, kurzy apod., dále na koncerty a
na všechny kulturní akce, které pořádá
náchodský SWING.
Závěrem hodnotíme loňskou sezónu
jako velmi vydařenou a doufáme, že ta
letošní bude alespoň stejně úspěšná.
Novinkou pro nadcházející turistickou
sezónu budou nové – větší - prostory
informačního centra, vč. malého dětského koutku. Moc se na tuto změnu
těšíme, protože stávající prostory jsou,
především v hlavní turistické sezóně,
prostorovou kapacitou nedostačující.
Leona Peterková

Otevírací doba IC v ÚNORU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00 h
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00 h
Polední přestávka: 11:30-12:00 h

ORIENTAČNÍ PLÁN MĚSTA
V informačním centru je nově k dispozici plán Police nad Metují, s čísly popisnými, v měřítku 1 : 6 000.

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVA BETEXA
31. 1. – 24. 5. 2014

Výstava představí nejvýznamnějšího
výrobce papírových vystřihovánek
a dalších didaktických pomůcek pro
širokou veřejnost.
Vernisáž výstavy:
31. 1. 2015
od 15:00 hodin.

www.betexa.cz

Pondělí 2. 2. 2015 od 9:00 hodin

PONDĚLNÍ VSTUP
DO MUZEA ZDARMA

Muzeum papírových modelů je otevřeno od 9 do 15 hodin. Vstup zdarma.
Nevztahuje se na programy a objednané skupiny.
Středa od 14:00 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V MUZEU

Kroužek je určen všem dětem. Cílem
kroužku je u účastníků rozvíjet výtvarnou tvořivost, estetické cítění a
jemnou motoriku.
Vstupné:
jednorázový vstup 20 Kč
pololetí 150 Kč, celý rok 250 Kč
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2. 2. - 6. 2. 2015

TÝDEN S HERKULEM
od 9:00 do 11:30 hodin

Již po třetí proběhne v MPM dopolední
program pro děti. Opět bude program
a tvoření navázáno na poznání expozice Muzea.
Vstupné: jednorázový vstup 35 Kč
celotýdenní permanentka 150 Kč

PŘIPRAVUJEME

Sobota 28. 3. 2015
od 8 hodin do 13 hodin

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ V MPM

Klub sběratelů Policka se zabývá
vydavatelskou
činností,
pořádá
společná setkání a sběratelské burzy
všech oborů. Vydává sbírkové edice
zápalek, známky a kapesní kalendáře.
Dále se zabývá propagací regionu jako
takového,
především
Policka
a
Kladského pomezí.

NÁVŠTĚVNOST MPM
v roce 2014

Navštěvovali nás nejčastěji rodiny
s dětmi, turisté a žáci základních škol.
Celkem Muzeum papírových modelů
navštívilo 12.323 lidí. Oproti roku
2013 to znamená nárůst návštěvnosti
o 15,27%.
Největší návštěvnost byla o letních
prázdninách, kdy denní průměr návštěvnosti byl v červenci 97 návštěvníků a v srpnu 113 návštěvníků denně.

LEDEN

V lednu se v MPM uskutečnilo setkání
členů Centra papírového modelářství a
následně školení rozhodčích soutěží.
Na setkání byl aktualizován hodnotící
systém soutěžních modelů a způsob
jejich řazení do jednotlivých kategorií.
www.papirovemodelarstvi.cz
Tel. 777 828 657
email: info@mpmpm.cz
Návštěvní doba:
9—17 hod. (so, ne, svátky, prázdniny)
9—15 hod. (po–pá)
polední přestávka: 11:30 — 12:00 h
Otevřeno každý den
Děti do 6 let zdarma

WWW.MPMPM.CZ

.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
POŘÁDANÝCH REGIONÁLNÍM
MUZEEM V NÁCHODĚ V MĚSÍCI
ÚNORU 2015
Bible v dějinách knižní kultury

Ve dnech 18. 2. 2015 až 10. 5. 2015 bude možné ve výstavní
síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice)
zhlédnout výstavu věnovanou bibli v dějinách knižní kultury.
Návštěvník bude moci spatřit vše, co s vývojem knihy
souvisí, seznámí se s psacími látkami a potřebami, vývojem
písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými
prošla tištěná kniha od objevu černého umění do
současnosti. Nejčastější rukopisnou i tištěnou knihou byla
právě bible. K vidění budou desítky jejích různých vydání,
nebude chybět ani unikátní maketa Ďáblovy bible (Codex
gigas), největší rukopisné knihy na světě, považované za
osmý div světa. Vernisáž se uskuteční v úterý 17. února
2015 v 16 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12; 13-17
hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska

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

Pevnost Dobrošov

Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního
opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře
(autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu
před pevností. Mimo sezonu – tj. v listopadu až březnu – je
otevřeno pouze pro předem ohlášené organizované
výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle
724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
popř. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz;
pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Podmalby na skle

Od 25. 2. do 31. 5. 2015 bude probíhat v budově stálé
expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava věnovaná
podmalbám na skle ze sbírek muzea. V Regionálním muzeu
v Náchodě je uloženo 285 historických podmaleb, většinou
z kladského Kaiserwalde, ale návštěvníci uvidí rovněž
zajímavé sklářské podmalby ze severních Čech a dalších
oblastí, Moravy a Rakouska. Vernisáž výstavy proběhne
v úterý 24. února 2015 od 16 hodin. Otevřeno denně kromě
pondělí 9-12, 13-17 hod.
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Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni nouzinskej
mecenáš, pořádaj

v úterý dne 17.února 2015
!! jedinej mezinárodní !!

VOSTATKOVE J MAŠKARNÍ PRŮVOD
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů,
s hudbou kapelnika, pana Emila Maryšky
za laskavýho přispění a pochopení Úřadu Městyse Machov
a Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka



Broumovanka 

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana
Hampla z Trutnova, po kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý
jediný na sjetě umí upíct Kvíčerouská pekárna z Police.

Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu
do Lhoty dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír,
aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád
pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej,
kdo se jen malinko vochomejtne kolem průvodu.

Apeiron z. s.
V
listopadu vznikl
v Polici nad
Metují nový
spolek s názvem Apeiron.
Apeiron z. s.
je neziskovou
organizací, která si klade za cíl
vytvářet prostředí pro prezentaci
mladých výtvarníků, pořádat konference a přednášky odborníků
a profesionálů v tématech, které
jsou často marginalizovány nebo nesprávně chápány. Řecké slovo apeiron
je překládáno ve smyslu
beztvarého
nekonečna.
Podle zachovaných zlomků
z Anaximandra z Milétu je
to absolutní počátek, princip všeho jsoucna, z něhož
se „vydělují“ protiklady
jako vlhké-suché, teplo-zima a z jejich sváru se rodí
náš svět. Protože apeiron
nemá meze, může tento
koloběh vznikání a zanikání trvat bez konce. V logu
spolku „Apeiron“ se proto
objevují dva symboly: Möbiův pásek, tedy plocha,
která má jen jednu stranu a
jednu hranu a matematic-

ký symbol nekonečna.
V současné době Apeiron z. s.
spolupořádá s kavárnou Láry Fáry
výstavu Alžběty Čechové „Výstavní síň“. (Sdružení Pferda, provozující mj. kavárny Láry Fáry, získalo
ocenění „Neziskovka roku 2014“,
kterou každoročně uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti.)
Sledujte nás:
www.facebook.com/apeironzs
Apeiron z. s.
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POZVÁNKA
Oblastní charity Č. Kostelec na divadelní vystoupení

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

podle novely Érica-Emmanuele Schmitta
Křehce jímavý a nadějeplný komorní příběh o přátelství
mezi těžce nemocným chlapcem a jeho ošetřovatelkou.
Hrají herci Klicperova divadla v Hradci Králové
Jan Sklenář a Martina Eliášová.

Režie: Ivan Balaďa

Divadlo J. K. Tyla,
neděle 15. 2. 2015 od 19 hodin
Vstupné dobrovolné!

Co dělat, když vás náhle překvapí velké trápení nebo těžká
nemoc? Mnoho z nás ví, že mít u sebe někoho, kdo je s námi a
pomáhá nám přejít přes životní údolí, kdo je nositelem naděje, radosti i v bolesti, to je k nezaplacení. Možná se někdo již
mohl stát světlem v temném místě a byl tam, odkud druzí raději odcházejí. Nevšedně a naprosto originálně přinesla světlo,
víru a naději Růžová paní těžce nemocnému chlapci. Věříme,
že kulturní zážitek divadelní inscenace vás potěší, povznese
k hledání těch, kteří světlo a naději potřebují, ale také inspiruje k hledání způsobu, jak posvítit do tmy, která nás lidi někdy
obklopuje. Divadelní představení proběhne v rámci Světového
dne nemocných.

Světový den nemocných

11. únor je Světovým dnem nemocných, kdy si můžeme
připomínat, jakou důležitost mají trpící v našem životě, jak
nás mění a ovlivňují. Čím více se vyskytujeme v jejich blízkosti,
tím více můžeme pozorovat jejich cenný přínos pro nás zdravé. Současně opravdové ocenění a poděkování patří těm, kteří
slouží, dávají se cele k dispozici nemocným a snaží se jim ulehčovat jejich nelehký úděl.

Obdiv pro „Police Symphony Orchestra“

venkovském městečku, jakým Police je, dokážou dnes udržet pohromadě tak veliký
orchestr, když o nějakém finančním efektu
pro hudebníky nemůže být řeč. A pak je třeba ocenit kvalitu neprofesionálního orchestru i zpěváků. Takových už dnes moc není.“
A my jsme šťastni, že patříme byť ke
stovkám lidí, kteří se mohou s Petrou Soukupovou sejít v kavárně, paní starostce Idě
Jenkové podat ruku, pozdravit osobně pana

Nedokážeme vyjádřit svůj obdiv a
nadšení z účinkování PSO na koncertech,
které pořádá. Superlativy zní lacině, proto
si počkáme pár let, až se o něm bude mluvit
a psát a budou vystupovat ve veřejných médiích. Protože na to mají.
Dobře založené dílo nese dobré ovoce.
Všichni vědí, že dobrý základ příběhu o
Police Symphony Orchestra položili mladí
lidé Petra a Jakub Soukupovi z Hronova,
starostka vašeho města Ida Jenková, šéfdirigent orchestru Miroslav Srna a všichni ti,
co neváhali obětovat čas v době, kdy o slávě,
kterou dnes orchestr oplývá, nebylo ještě
potuchy. A vždy třeba pamatovat na „líheň“
těch převážně mladých muzikantů, polickou Základní uměleckou školu s ředitelem
Luborem Bořkem a dalšími skvělými lidmi.
Úspěch orchestru vyjádřil výstižně náš
kamarád po Novoročním koncertě v neděli 11. ledna: „První na řadě je obdiv, že ve

Srnu a další.
Vážíme si těchto „známostí“ a jsme za ně
vděčni. Stejně jako vám, všem lidem v Polici
nad Metují, kteří umíte vždy vytvořit kouzelnou domácí, sousedskou atmosféru, ve
které je i „cizincům“ z opačné strany„Pasou“
tak dobře, a vždy pookřejí. Jste skvělí, a my
si vás vážíme a obdivujeme. Stejně jako váš
mladý orchestr.
Jindřich a Ludmila Horklovi z Křinic.

Malé ohlédnutí
za Silvestrovským vejšlapem
a velká poděkování

Již po sedmnácté (tedy snad po sedmnácté), pořádal náš Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
Silvestrovskej vejšlap.
Po dlouhé době počasí připomínalo skutečnost, že 31. prosinec je den a měsíc zimní. Ne, že bychom se brodili po kolena
ve sněhu, ale lehce mrzlo, a sem tam byla vidět sněhová vločka. Vám všem, kteří jste k Čertovce dorazili, patří velký dík. Dle
našeho „ručně elektronického“ počítadla vás nad Suchý Důl přišlo 989. Uf, velké číslo. Podle našeho názoru, atmosféra byla
dobrá, tajemné lístky šly na dračku, čertovskej mok a čaj se vypil do úplného dna, a tak co si více přát. Jen to, aby zdraví
dalo, a letos jsme se zase u Čertovky společně sešli. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Martinu Exnerovi,
provozovateli Rychlého občerstvení Pellyho domy, že pro tuto akci uvařil 150 l tekutin. Dále pak velké poděkování patří
firmě Myco Medica medicinální houby, jejímž majitelem je Milan Schirlo. A nejen za to, že vše k Čertovce dovezl a odvezl,
ale i za sponzorství a pomoc nejen při 51. ročníku Zimního táboření na Hvězdě. Dále pak rozhodně nesmíme opomenout
Hlavňovské hasiče, kteří již tradičně pomáhají se svozem a odvozem všeho potřebného. Ono se to nezdá, ale těch věcí,
které se musí dopravit k Čertovce, je docela hodně. A samo, že velký dík patří Steinerově rodině (Maxovým). Bez ní by už
to asi nebylo to pravé ořechové. Jsme rádi, že Silvestrovskej vejšlap je hojně navštěvován. Snad se nám podaří tuto akci
ještě nějaký rok pořádat, a u Čertovky se budeme nadále scházet. Jinak se na Vás těšíme při letošním jubilejním 40. ročníku
Mezinárodního Polického vandru, který se koná
16. 5. 2015.
Za Klub přátel turistiky
TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz

HROMNICE - 2. února

Uvedení do chrámu - freska od Giotta v Cappella
degli Scrovegni, Padova (okolo roku 1305)

Hromnice je lidové označení svátku slaveného druhého února. Původně byl tento
den pravděpodobně svátkem staroslovanského boha ohně a hromu Peruna, později
byl proměněn v katolický svátek Uvedení
Páně do chrámu. Dříve jím končívala doba
vánoční. Na Hromnice se tradičně sklízel
betlém a někde také vánoční stromek. Tento den připomíná událost, kdy Panna Maria
přinesla spolu se sv. Josefem Ježíše 40 dní
po jeho narození do jeruzalémského chrá-

mu, aby ho odevzdali Bohu. Z občanského
kalendáře Hromnice zmizely v roce 1984.
V lidovém křesťanství se Hromnice staly
důležitou oslavou přicházejícího jara. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm,
bouří a bleskem jak napovídá jeho název.
Nejznámějším příkladem této víry je v tento den prováděné svěcení svící, tak zvaných
hromniček, které mělo být symbolikou
Kristova světla a očisty za hříchy. Svíčky se
pak rozžíhaly během roku při hromobití.
Lidé možná proto připisovali tomuto dni i
tak velký vliv na počasí.
Z hlediska pranostik je to totiž nejvýznačnější den, k Hromnicím se v českém
prostředí váže více než 40 pranostik. Z nich
nejznámější je asi „Na Hromnice o hodinu
více“. Je to pranostika výstižná, protože
v tomto období je den v porovnání s obdobím okolo zimního slunovratu delší až
o 80 minut. Zajímává je i pranostika „Na
Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby
měl zmrznout“, protože se jedná o nejstarší dochované české rčení, které existovalo
pravděpodobně už v polovině 15. století.
Jeho obsah je však znehodnocen kalendářovou reformou z roku 1584, protože 2.
února bychom jen stěží mohli slyšet skřivánka (pranostika podle původního kalen-

dáře připadala na pozdější datum). Naopak
pravdivější je pranostika“ „V únoru když
skřivan zpívá, chudobný rok potom bývá.“

Ze známých „hromničních“ pranostik ještě
některé:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
Přejdou Hromnice - je konec sanice.
Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli
slunce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě
moc.
Panenka Maria Hromničná čistá - úroda
jistá.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima
více.
O Hromnicích jasný den, připrav kožich
ještě ven.
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
Na Hromnice zimy polovice.
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy
jaro.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o
šest neděl více.
Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh
bude ještě větší než prve.
Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
František Janeček
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KALENDÁRIUM

• 18. února 1546 zemřel ve svém rodišti
v Eislebenu německý církevní reformátor,
zakladatel protestantismu Martin Luther
(* 10.listopadu 1483)
• 19. února 1473 se v Toruni (Polsko)
narodil polský astronom, tvůrce
heliocentrické teorie Mikuláš Koperník (†
24. května 1543)

Únor (Z Valašského kalendáře)
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce – poslední zimní
měsíc. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. V
římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má
proměnlivý počet dnů a právě k němu se
přidával v přestupném roce jeden den. Při
přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil.
Varianty původně římského (respektive
latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto
dobu při tání ledu ponořují ledové kry na
řekách (únor = nořiti se).
V polštině zní název měsíce „luty“, tj. litý,
krutý. Latinský název „februarius“ znamená
pravděpodobně „měsíc očisty“. Jméno pochází z názvu očistných prostředků, např.
řemínků z obětovaného kůzlete, které se
nazývaly „februa“, nebo prý vzniklo podle
římské bohyně Juno Februy, patronky lásky.
Vzpomeňme si:
• 1. února 1918 –vypukla vzpoura
v rakousko-uherské armádě
v Kotorském zálivu (boka Kotorská,
záliv Jaderského moře v Černé Hoře)
- rakousko-uherští námořníci žádali
uzavření míru a zlepšení životních
podmínek.
• 2. února 1946 zemřel Eduard Bass, český
spisovatel a novinář (* 1. ledna 1888).

• 3. února 1809 se narodil jeden
z nejvýznamnějších německých
romantických hudebních skladatelů Felix
Mendelssohn-Bartholdy († 4.listzopadu
1847)
• 4. února 1820 se narodila ve Vídni
jako dcera panského kočího a české
služky jedna z nejslavnějších českých
spisovatelek Božena Němcová, dívčím
jménem Barbora Panklová († 21. ledna
1862

• 5. února 1796 skupina aristokratů
v čele s hrabětem Františkem Josefem
Šternberkem založila v Praze Společnost
vlasteneckých přátel umění, předchůdce
dnešní Národní galerie
• 6. února 1905 se v Praze narodil český
herec, spisovatel a dramatik Jan Werich
(† 31. října 1980)

• 7. února 1862 zemřel František Škroup,
český hudební skladatel a dirigent
(* 3. června 1801).
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• 8. února 1828 se v Nantes v rodině
advokáta narodil francouzský spisovatel
Julus Verne, zakladatel vědecké
fantastiky v literatuře († 24. března
1905)
• 9. února 1759 se narodil Václav Matěj
Kramerius, český spisovatel a nakladatel
(† 22. března 1808)
• 10. února 1962 zemřel v Praze český
malíř a grafik Max Švabinský (* 17. září
1873)

• 11. února 1905 se v Kopřivnici narodil
český malíř a ilustrátor Zdeněk Burian
(† 1. července 1981)
• 12. února 1809 se ve Shrewsbury
narodil anglický přírodovědec a tvůrce
evoluční teorie Charles Robert Darwin
(† 19. dubna 1882).

• 13. února 1717 se v Tootsi, dnes
estonském, tehdy švédském městě, narodil
císařský generalissimus Gideon Ernest
Laudon
• 14. února 1919 se v Plzni narodil
Miroslav Zikmund, český cestovatel a
spisovatel.

• 15. února 1924 se ve Lhotě Zálesní
narodil český hudební skladatel, kreslíř a
kabaretiér Jiří Šlitr († 26. prosince 1969)
• 16. února 1996 zemřel Miloš Kopecký,
český divadelní a filmový herec, člen
činohry Divadla na Vinohradech
(* 22. srpna 1922)
• 17. února 1853 se narodil se Jaroslav
Vrchlický, český spisovatel, básník a
dramatik († 9. září 1912)

HOLIČSTVÍ - p. Havel

Jistě si Vy, dříve narození, vzpomenete na malý domek v Tomkovy ulici!
Vedle tehdy HOTELU PEJSKAR a PRODEJNY p. Viktora Kristy.
Manželé Havlovi měli příbuzné
v Broumově. Spojení po válce nebylo
zrovna časté. Autobus řečený MODRÝ
ŠÍP – řidič pan Műller – Mlynář jezdil
cca 3 x denně. Paní Havlová s pí Pekárkovou v HOTELU myly hrnce, obě
menšího vzrůstu, a tak je náš otec často
varoval: „Ďoučata, ať se mě v tom škopku neutopíte!“ Jednoho dne čekala svého vnuka Milánka. Měl přijet sám, ale

• 20. února 1932 zemřel v Praze slavný
český cestovatel a fotograf Stanko Enrique
Vráz
• 21. února 1902 zemřel ve Vídni naplněn
trpkostí slavný český cestovatel doktor
medicíny Emil Holub (* 7. října 1847
Holice)
• 22. února 1732 se narodil Georgie
Washington, zakladatel a první prezident
Spojených států amerických († 14.
prosince 1799)
• 23. února 1908 zemřel v Praze Svatopluk
Čech, český spisovatel a žurnalista (* 21.
února 1846)
• 24. února 1912 se v Petrohradě na
Plzeňsku narodil český režisér, animátor a
výtvarník Jiří Trnka († 30. prosince 1969)
• 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna,
český šlechtic a vojevůdce (* 14. září
1583)
• 26. února 1864 se v Pacově narodil
český básník a prozaik, 1. ředitel Městské
knihovny v Praze Antonín Sova († 16.
srpna 1928)
• 27. února 1790 vznikla Česká expedice,
vydavatelství a prodejna novin,
knihkupectví a vydavatelství
• 28. února 1782 se ve slezském Bírově
narodil český vynálezce Josef Božek,
známý především konstrukcí prvního
parovozu v českých zemích († 21. října
1835)
• 29. února 1792 se v Pesaru (Itálie) narodil
italský hudební skladatel Gioacchino
Antonio Rossini, který proslul především
jako autor oper († 13. listopadu 1868)
Vybral František Janeček

začala být netrpělivá, hodiny ubíhaly,
myšlenky se honily, vždyť to byl školáček, dost těžko se domlouval. Obava
zbytečná. Dveře se rozlétly a temperativní chlapeček vpadl dovnitř, babička
ho objímala se slovy: “Milánku, kdes
byl tak dlouho! Já měla už strach“. „Babičko, ETEMTI BYLI TEKLÍ JAKO PTI –
POD PATAMA“. Nikdo se nedozvěděl, co
tehdy soudruzi SNB šetřili, podstatné
je, že se babička s dědečkem dočkali
milovaného Milánka, že ho nikdo neodnesl…
Hana Krejčová

ZEMĚPISNÉ REKORDY ČESKA – 2. část
POVRCH
Povrch Česka má převažující ráz pahorkatin a vrchovin. 67 % území leží v nadmořské výšce do 500 m, 32 % v rozmezí
500–1000 m a asi 1 % nad 1000 m. Střední
nadmořská výška: 430 m n. m.

a Radhošť, vzácně i Vysoké Tatry a Malou
Fatru na Slovensku.

(930,9 m), členitá hornatina na rozhraní
Čech, Moravy a Kladska, větší část
hornatiny leží v polském Kladsku

• přírodní bod s nejmenší nadmořskou

výškou – hladina řeky Labe na hranici
s Německem u Hřenska, 115 m n.m.

Zeměpisné rekordy:

• geomorfologický systém zabírající

• umělý bod na povrchu země s

• geomorfologický

• nejvýše ležící obec – Kvilda (okres

nejmenší nadmořskou výškou –
dno hnědouhelného velkolomu Bílina
u Bíliny v okrese Teplice, 40 m n.m.

největší část ČR – Hercynský systém
(největší území zabírá Česká vysočina);
na 2. místě – Alpsko-himálajský systém
celek zabírající
největší část ČR – Nízký Jeseník
(2894 km2)

Prachatice), 1062 m n.m., 16 km
jihozápadně od Vimperka, 5 km od
pramenů Teplé Vltavy

• geomorfologický

celek zabírající
nejmenší část ČR – Jablunkovské
mezihoří (26 km2)

• nejvýše ležící sídlo – Filipova Huť

(okres Klatovy), 1093 m n.m., místní
část obce Modrava, nachází se na jižních
svazích rozsochy hory Sokol (1253 m),
z osady se otevírá výhled na bavorskou
horu Roklan

• nejvyšší přírodní bod – 1603 m, bod
3,5 m od vrcholu Sněžky v Krkonoších,
nejvyšší hory Hraničního (Slezského)
hřebenu Krkonoš, Sudet, Čech i celého
Česka a celého Slezska

• nejvyšší umělý bod – 1637,5 m n.

m., horní plošina vysílače na vrcholu
Pradědu v Jeseníkách, z veřejně
přístupné vyhlídky ve výšce 73 m je za
dobrého počasí vidět Sněžka, Lysá hora

• geomorfologický celek s největší
střední výškou – Králický Sněžník
nebo také masiv Králického Sněžníku

• nejníže ležící obec – Hřensko (okres
Děčín), 130 m n.m., malebná obec na
soutoku Labe a |Kamenice je vstupní
branou do Národního parku České
Švýcarsko
František Janeček

Ohlédnutí za školní sportováním…

Závěr loňského roku byl pestrý i pro naše
sportovce. V prosinci proběhl vyhecovaný
zápas ve volejbalu mezi „starou gardou“ – tj.
žáky devátých tříd - a jejich mladšími kolegy
ze školy. Ti pravidelně trénují pod vedením
Aleše Mitterwalda a tento fakt byl znát. Mlaďáci nedali ani náznak šance a po zásluze zvítězili. Uvidíme, jak se bude dařit při odvetě, kterou
jsme si slíbili.
Škola uspořádala pro své žáky několik turnajů. Každý, kdo má jen trochu chuti a odvahy
se může přihlásit.
Šachový turnaj pro nás již tradičně zajišťuje pan Ladislav Michel. Z přihlášených
účastníků pak sestavujeme týmy žáků, které
nás reprezentují v okresním kole. Mezi naše
skvělé šachisty patří již dlouhodobě Honza
Trojtl a David Černý. Společně s ostatními zajišťují svými výkony účast našich šachistů i na
krajské soutěži.
Kolega Pavel Kozlovský uspořádal před
zimními prázdninami školní soutěž ve stolním
tenise. Potěšující je narůstající zájem nejen o
účast v turnaji, ale také o kroužek, který vede.
Vítězem se stal Dan Hofman před Adamem
Wernerem a Honzou Trojtlem.
Rozběhl se také další ročník školní soutěže
v hodu na basketbalový koš, do které se přihlásil rekordní počet žáků – 58.
Naši mladí florbalisté se hned v lednu
utkali v krajské kvalifikaci se sedmi dalšími
týmy o možnost postupu na republiku. Pod
odborným vedením Terky Rubáčkové sehráli
v Předměřicích nad Labem řadu vyrovnaných zápasů a doplatili na několik zbytečných
a laciných chyb. I tak je šesté místo slušným

umístěním a věřím, že si, kromě spousty zážitků, odváží o poučení do zápasů příštích. Školu
reprezentovali tito páťáci : Hlaváček, Rubáček,
Kubeček, Gavelek, Zemek, Valchař, Hofman,
Prouza, Alvaréz a ještě jeden Valchař.

K lítosti všech nám o dlouhých zimních
prázdninách nepřálo počasí a nebyl sníh. O
to více času ale měli žáci na trénink disciplín,
které plníme v Sazka olympijském víceboji. Všechny dosažené výsledky byly poslány
a nyní čekáme na sportovní vysvědčení pro
každého účastníka. V něm můžeme porovnat
dosažené výkony s ostatními vrstevníky na
škole, v kraji, v republice. Uvidíme, jak jsme
na tom.
Dnes, v době uzávěrky PM, proběhlo finále „obroučky“. Naši mladí využili úlev, které při

hodech měli a obsadili „bednu“. Vítězkou letošního ročníku se stala Aneta Langhamerová
před Pepou Alvarézem a Petrem Lískovským.
Gratulace nejen jim, ale všem zúčastněným za
předvedené výkony. Tato soutěž je vypsána
znovu se stejnými podmínkami pro všechny a
uvidíme, zda to zamíchá konečným pořadím.
Všichni se těšíme na sníh. Je na čase vytáhnout lyže, prkna nebo běžky a užít si radovánek. Blíží se lyžařské kurzy a řada dalších
sportovních soutěží. Každý, kdo jen trochu
bude chtít, si najde tu svou … šanci mají všichni.
Hodně zdaru všem.

Petr Jansa, kabinet TV
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Z polické mateřinky…

…se s Vámi rádi opět setkáváme
v Polickém měsíčníku. Vánoční prázdniny
jsme všichni přežili ve zdraví, někteří z nás
už plní svá novoroční předsevzetí, někteří
si je odložili na příští rok, ale v každém
případě už jedeme na plný plyn.
I my bychom byli samozřejmě rádi,
kdyby se nám podařilo nemožné – plnit
přání rodičů ihned a zázraky organizovat do tří dnů. Bohužel, toto se nám stále nedaří, i když si to jako pevné předsevzetí dáváme každý rok . Některá přání
jsou totiž nesplnitelná a většina zázraků
nerealizovatelná.
Dnes jsme pro Vás
vybrali několik takových přání, která splnit
nelze, a zároveň vysvětlíme, proč:

1) Kéž bychom my, rodiče, mohli dávat své
děti do školky, když se to hodí hlavně
nám!
Je nám velmi líto, ale toto přání je jedno
z nesplnitelných. Mateřská škola je prvním
oficiálním článkem vzdělávací soustavy,
plní svou výchovnou a vzdělávací činnost
na základě státem určeného vzdělávacího
kurikula (Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávaní). V tomto kurikulu jsou přesně vymezené kompetence,
vědomosti, dovednosti a návyky, které by
si dítě mělo osvojit, aby mohlo bez problémů pokračovat ve vzdělávání na základní
škole. Laicky řečeno, máme přesně dáno, co
musíme Vaše dítě naučit za dobu docházky
do MŠ. Tomu je samozřejmě přizpůsoben
i režim dne ve školce – své pevné časové
místo mají řízené činnosti a volná hra, obojí se tematicky týká právě výše zmíněného
kurikula. Naším cílem je pomaloučku, polehoučku, v klidu a se zájmem dětí připravit a
vybavit Vaše dítě vším, co bude potřebovat
v základní škole. Sami jistě uznáte, že proto
není možné, aby děti navštěvovaly MŠ
jako „holubník“ – někdo od rána, někdo od
svačinky, někdo se k nám přidá na vycházce,
někdo přijde k obědu a někdo zaskočí
jen na kus řeči před ukončením provozu.
Jistě, časové potřeby rodičů jsou různé, ale
mateřská škola vážně není „hlídací koutek“
v supermarketu. K flexibilní péči o děti
podle časových potřeb rodičů slouží nejen
zmíněné „hlídací koutky“, ale i jiná zařízení
podobného typu (dětské skupiny apod.)
– rozdíl je ovšem v tom, že tato „hlídací
zařízení“ poskytují právě jen hlídání, ale
nezajišťují výchovu a vzdělávání. Rodič se
tak musí rozhodnout, jestli chce dítě zařadit
do výchovně – vzdělávacího zařízení za
cenu pravidelného příchodu a odchodu
dítěte, anebo zda upřednostní příchod a
odchod dítěte stylem „padni jak padni“ do
zařízení, kde ho JEN pohlídají. Zde je také
potřeba zmínit, že v současné době naši zákonodárci uvažují o povinném předškolním
vzdělávání – proto by měl každý rodič mít
zájem na tom, aby jeho dítě navštěvovalo
výchovně – vzdělávací instituci.
2) Kéž by si naše děti mohly samy rozhodnout, co budou ve školce dělat, kdy a co
budou jíst, co si ustrojí na sebe na pro-
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cházku, jestli vůbec na tu procházku
chtějí jít…

Toto je další z nesplnitelných přání. Je
sice velmi pěkné, když dítě předškolního
věku má takto srovnané priority a přesně
ví, co chce a co ne, ale jednak je takových
dětí jako šafránu a jednak řada rodičů přesouvá zodpovědnost na své dítě, ačkoliv dítěti vůbec nevadí, že o zmíněných aktivitách
za něho rozhodně někdo jiný. V každém
případě je nutné si uvědomit, že mateřská
škola má svůj organizační režim sestavený
tak, aby se dal zorganizovat v počtu 28 dětí
ve třídě s 1 paní učitelkou (paní učitelky
se ve třídě střídají, jejich pracovní doba se
překrývá pouze v období vycházky a oběda
– vysvětlení pro ty, co se mylně domnívají,
že celý den jsou u dětí 2 učitelky naráz – nikoli!). Jistě, i my bychom uvítali, kdyby byl
ve třídě poloviční počet dětí a učitelka by
mohla s každým jednotlivě prodiskutovat
možnosti oblečení na procházku a důvody,
které ji k vyvedení dětí na čerstvý vzduch
vedou, pohovořit s každým dítětem o skladbě jídelníčku a zaznamenat si chuťové pocity u jednotlivých jídel, ale dokud budou
v našem státě vládnout finanční normativy
a přeplněné třídy budou jedinou možností,
nelze toto přání splnit.

3) Kéž by si naše děti mohly samy vybrat, co
se chtějí naučit a co ne!
Toto přání pramení z částečných informací o tom, jak to chodí v mateřských školách alternativního a reformního typu.
Dovolte malé vysvětlení:
Alternativní mateřské školy jsou zařízení, která mohou být klasická reformní,
církevní nebo moderní alternativní. Jejich zřizovatelem může být obec, kraj, církev, soukromý subjekt, MŠMT nebo jiné rezorty. Nejznámější jsou klasické reformní
školy, sem řadíme Waldorfskou, Montessori, Freinetovskou, Daltonskou a Jenskou školu. Charakteristickým poznávacím
znakem těchto škol je to, jak se odlišují od
klasických škol a školek:
yy Pedagog není učitel, ale partner a poradce
yy Vychází se z potřeb a zájmů dětí yy Dítě rozhoduje o pořadí a rozsahu zadaných úkolů
yy Důraz je kladen na spolupráci ve skupinách, ne na výkonovou soutěživost
yy Je kladen důraz na tvořivost a iniciativu
yy Všechny činnosti jsou realizovány s polovičním počtem dětí, s NĚKOLIKA pedagogy a asistenty pedagoga a v neposlední řadě je třeba zdůraznit, že reformní
alternativní mateřské školy vybírají od
rodičů školné v řádech několika tisíc Kč.
(A o peníze jde přece AŽ na prvním místě?!)
V naší mateřské škole také zohledňujeme potřeby a přání dětí, také přizpůsobíme nároky k možnostem dítěte, nenutíme ho za každou cenu dělat
všechno maximalisticky, spolupráci ve
skupinách také využíváme, ale chceme

dítě motivovat i k samostatnému výkonu – nelze celý život spoléhat na to,
že někdo ze skupiny udělá něco za nás.
Tříleté dítě nemůže samo rozhodovat o
úkolech, které ho čekají, nemá na to dostatek zkušeností, ale u nás se podílí na
přípravě činností – názory dětí bereme
jako odezvu při přípravě témat pro celoroční plán práce, pro každodenní činnost,
při výzdobě školky apod. Tvořivost a iniciativu samozřejmě podporujeme také,
ale zároveň učíme dítě dodržovat předem dohodnutá pravidla. Nevýhodou
reformních škol a školek je totiž přílišná
zodpovědnost dítěte za to, co se naučí a co
ne, a hlavně natolik odlišný styl systematické činnosti, že návaznost na základní nebo
střední školu je velký problém. Představte
si, že Vaše dítě je zvyklé u všeho určovat:
tohle chci a tohle ne, tohle budu jíst a tohle
ne, teď budu dělat tohle a tamto jindy, tohle
nechci ani vidět a tamto chci mít na očích
pořád – a najednou přijde období vzdělávání např. nástup do klasické základní školy,
na osmileté gymnázium nebo na 2. stupeň
základních škol, kdy množství povinností
narůstá a vzdělávací systém klade na Vaše
dítě nároky, u kterých se nepředpokládá,
že by Váš malý Einstein něco nechtěl nebo
nesnášel nebo ho něco vysloveně štvalo.
Takový přechod z reformního školství na
klasické státní bývá pro tyto děti zátěží a
stresem. Proto my, jako první článek vzdělávací soustavy, musíme respektovat nejen
výše zmíněný Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání, ale musíme zároveň udělat maximum pro to, aby Vaše dítě
zvládlo plynulý přestup na základní školu
bez problémů, umělo se zapojit do třídního
kolektivu, rozumělo požadavkům učitele a
mělo takové elementární vědomosti, znalosti, schopnosti, postoje a zažité hodnoty,
jaké se od něho očekávají. A dokud nebude
vytvořen reformní a alternativní systém
v našem školství tak, aby navazovaly na
mateřské školy i školy dalšího stupně, je
lepší vybrat si z reformního vzdělávání to,
co Vašemu dítěti pomůže a vyhovuje, ale na
druhé straně zachovat i organizační režim a
systém vzdělávání.
4) Kéž by naše děti mohly u jídla běhat a vybírat si z několika typů jídel!!
Na téma stravování v MŠ jsme již psali v dřívějších číslech Polického měsíčníku.
Proto jen stručné vysvětlení, proč mateřská
škola v době jídla nevystrojuje obrovské
švédské stoly: příprava surovin, složení jídel, množství, zastoupení mléka a čaje ve
stravování – to vše podléhá Spotřebnímu
koši (který byl, mimochodem, vytvořen ve
spolupráci se zdravotníky a zajišťuje dítěti
vyrovnaný přísun stravy), což je dokument
rovněž daný státem a vehementně kontrolovaný ze strany příslušných inspektorů.
Běhání dětí u jídla, jak jsou tomu mnohdy
zvyklé z domova, v prostorách školky není
možné, protože kdyby ve třídě běhalo 28
dětí a každé mělo v ruce kousek chleba

nebo krabičku s pitím a kousek ovoce, nebylo by možné
tuto situaci zvládnout bez újmy na zdraví a na majetku
také. A mističky s „občasným zobáním, když bude chuť“
také nejsou možné, protože v prostoru třídy mají děti
přístupné výtvarné pomůcky, hračky, nůžky, lepidla,
modelínu – vážně byte chtěli, aby mezi tím vším byly i
mističky např. s nakrájeným banánem? Jistě, všechny didaktické pomůcky máme netoxické, pokud možno z přírodních materiálů, odolávající dětským zoubkům a slinám, ale tento požadavek je zkrátka velmi nehygienický.
Tímto jsme Vám chtěli na ukázku přiblížit některá
přání ze strany rodičů, která nelze splnit, ale v každém
případě se snažíme vyjít rodičům a jejich dětem vstříc
alespoň částečně v rámci našich i Vašich možností.
Úspěšně zařazujeme do naší MŠ i děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, které potřebují k práci jiný
styl a jiné podmínky než ostatní děti, mají zajištěnou
individuální péči v době, kdy jejich paní učitelka pracuje
s ostatními, respektujeme problémy ve stravování
(alergie), dokážeme vyjít vstříc rodičům i dětem
v případě drobných organizačních změn. Bohužel,
všechna přání však splnit nelze.
Jakým způsobem pracují děti s individuálním přístupem paní učitelek a pana učitele, jaké aktivity mají Vaše
děti na výběr, jakou formou Vaše děti vzděláváme – to
vše si můžete přečíst v našem Školním vzdělávacím programu, který je dostupný na našem webu www.mspolice.cz nebo v tištěné formě přímo v budově mateřské
školy.
Těšíme se na Vás za měsíc na shledanou! Vaše paní
učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti

Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!
Spolek Julinka, žáci polické základní školy ve spolupráci se širokou veřejností připravují projekt

HUSITÉ v POLICI NAD METUJÍ
Vážení poličtí občané a příchozí, dne 30. května 2015 přitáhnou
do našeho městečka houfy polních husitských vojsk, které po dobytí
hradiště Vlčinec potrestají radní, kteří neslouží lidu, ale vlastní kapse, a také si vezmou na paškál nehodné mnichy, kteří vysávají robotními dávkami a velkými daněmi poctivé obyvatele města Police nad
Metují a jejího okolí, případně potrestají nehodné zločince, taktéž
kacíře a zlovolné ženy – čarodějnice.
NEVĚŘÍTE? VĚŘTE! A hlavně čtěte Polický měsíčník a poslouchejte své školou povinné děti (především ze sedmých tříd), ať se
dozvíte, co se na Vás chystá a co pro Vás připravujeme.
„Husité v Polici nad Metují“ je totiž půlroční projekt výuky středověku v hodinách dějepisu, v rámci kterého si mají žáci za úkol ve
spolupráci se svými rodiči, kamarády, přáteli či příbuznými připravit
oblečení, které se u nás nosilo v době husitské, také husitské zbraně,
ostatní výzbroj a praporce. A abychom v potu tváře pracně vytvořené kostýmy neměli jen pro ozdobu, připravujeme celou řadu akcí, na
kterých bude spolupracovat řada místních spolků a organizací. Další
informace v následujícím čísle Polického měsíčníku.
za pořadatele - mluvčí husitského polního vojska
bratr Jan Bezzemek

Základní umělecká škola informuje…
25 let ZUŠ v Polici nad Metují

V roce 2015 oslaví naše škola již 25 let od svého založení.
K tomuto jubileu připravíme některé speciální akce, o kterých
vás ještě budeme informovat.
Od tohoto čísla si také budeme krátkými medailonky připomínat některé naše významné absolventy, kteří se hudbě profesionálně věnují a studují, nebo působí v zahraničí.

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI
ZUŠ POLICE NAD METUJÍ - smyčcové oddělení
Anička Skálová

Během studií působila jako koncertní mistr univerzitního symfonického orchestru, vyhrála univerzitní Concerto Competition a
celoamerickou soutěž ASTA.
Anička také koncertovala v Carnegie Hall, když byla v rámci
konkurzu vybrána jako koncertní mistr New York String Orchestra
Seminar, též jí byla udělena cena za význačné zásluhy v hudbě.

Matouš Michal

Anička Skálová je členkou kalifornského San Diego Symphony
Orchestra, kam v roce 2012 úspěšně vykonala konkurz a byla vybrána ze stovek uchazečů.
S plným stipendiem vystudovala Univeristy of Michigan a Indiana University ve třídě světově proslulého houslového pedagoga
Jamese Lareda.

Absolvent The Juilliard School of Music v New Yorku (2014) s plným stipendiem ve třídě koncertního mistra NY Philharmonic Glenna
Dicterowa.
V současnosti studuje s plným stipendiem prestižní program Master of Music, do kterého jsou přijímáni pouze 2 studenti ročně, na Manhattan School of Music v New Yorku ve třídě Glenna Dicterowa a Lisi
Kim.
Za poslední rok hrál pod taktovkou prominentních dirigentů jako
James Levine, Kurt Masur, Bernard Haitink, Yuri Temirkanov, Charles
Dutoit, Alan Gilbert, Semyon Bychkov, Ivan Fisher a Jaap van Zweden.

Anička Skálová se svými houslemi

Matouš Michal a závěr vítězného koncertu na houslové soutěži
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Šimon Michal

Pavla Mazancová

Studuje prestižní hudební akademii The Juilliard School of Music v New Yorku.
Na konci září se stal vítězem Juilliard Concerto Competition,
kde hlavní cenou soutěže byl sólový debut v newyorské Alice Tully
Hall.
13. října 2014 měl tu čest vystupovat pod taktovkou jednoho
z nejuznávanějších dirigentů současnosti, uměleckého šéfa opery v
Zurichu a zároveň šéfdirigenta Metropolitní opery v New Yorku, Fabia Luisiho. Za doprovodu Juilliard Symphony předvedl Koncert G
dur Wofganga Amadea Mozarta. Koncert si vysloužil velmi dobrou
kritiku v New York Times a také v hudebním časopise Strad Magazine. Na tento koncert mu aukční síň Tarisio zapůjčila velmi vzácné
housle Stradivarius z roku 1720 v hodnotě 6 milionů dolarů.
V létě vyhrál konkurz do New York Philharmonic Global Academy a 3. – 13. ledna 2015 se tak mohl stát členem New York Philharmonic - jednoho z nejžádanějších světových orchestrů!

V roce 2014 vyhrála konkurz a stala se členkou Akademie České filharmonie, vystupovala s ní v přímém přenosu České televize v Novoročním koncertu 1.1.2015. v současnosti je studentkou
1. ročníku Akademie múzických umění v Praze

Uprostřed s houslemi Pavla Mazancová
jako členka Akademie České filharmonie

Kateřina Soumarová
Markéta Nádvorníková
Uprostřed Šimon Michal jako člen Newyorské filharmonie

Šimon na recepci s hercem Alecem
Baldwinem – fanouškem orchestru
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Obě děvčata nyní studují ve Velké Británii na Birmingham Conservatoire, kam byla vybrána a pozvána studovat díky stipendiu,
které jim tato univerzita poskytla.
Studium na této univerzitě trvá 4 roky s návazností na postgraduální studium.
Jejich profesorem houslové hry je Pavel Fischer, který je hostujícím profesorem komorní hry na Royal Academy v Londýně, vyučuje
na mistrovských kurzech v Chetham‘s School of Music a Royal Northern College v Manchesteru.

Kateřina a Markéta před vchodem
do univerzity v Birminghamu
(ZUŠ)

Gymnázium Broumov je perspektivní školou
Rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským
Naposledy jsme spolu hovořili v roce
2012. Co se od té doby událo na broumovském gymnáziu?
Uplynulé dva roky nebyly pro školu jednoduché. Ve školním roce 2011/2012 se nepodařilo otevřít třídu čtyřletého gymnázia
a v následujícím školním roce 2012/2013
nastoupilo do prvního ročníku čtyřletého
gymnázia pouze 11 žáků, takže během dvou
let se snížil počet tříd školy z 12 na 11 a počet žáků klesl z 350 na 300. Pro školu sice
není 300 žáků ještě kritickým počtem, ten
začíná na 250 žácích, kdy je již problémem
ekonomické fungování školy. Přesto jsme na
vzniklou situaci museli reagovat.

A jak?

V ekonomické oblasti jsme snížili počet
odučených hodin a následně i stav zaměstnanců, abychom udrželi úroveň odměňování.
Dále jsme ve spolupráci se zřizovatelem
školy, jímž je Královéhradecký kraj, za pomoci města Broumova a Nadačního fondu
Gymnázia v Broumově a s využitím peněz
z evropských fondů zlepšili technický stav
budovy, zkvalitnili jsme materiálně-technické zázemí pro výuku a výrazně jsme vylepšili vnitřní prostředí školy.
Také jsme změnili koncepční záměry
školy.

Můžete to upřesnit?

Pro udržení ekonomického chodu potřebuje škola přibližně 12 milionů korun
ročně na mzdy zaměstnanců. Tyto peníze
přiděluje prostřednictvím krajských úřadů stát normativní metodou, tedy na žáka.
Snižuje-li se počet žáků školy, klesá i objem
finančních prostředků na mzdy. Jedinou
cestou, jak se s tím vyrovnat, je snížit počet
odučených hodin a počet zaměstnanců. Vypadá to jednoduše, ale snižování počtu odučených hodin znamená rušení půlených hodin a snižování počtu volitelných předmětů
pro žáky, což se může negativně projevit na
kvalitě výuky. Po dohodě s vyučujícími jsme
šli cestou omezení půlených hodin, ale neomezovali jsme volitelné předměty, protože
ty jsou pro žáky velmi důležité k jejich profilaci, k přípravě na maturitní zkoušku a ke
studiu na vysoké škole.
Druhou součástí ekonomiky školy jsou
prostředky na provoz školy, jako je například topení, elektřina, voda a běžná údržba.
Na provoz potřebuje škola zhruba 2 miliony
ročně. Tyto peníze dává zřizovatel školy a
nejsou přímo závislé na počtu žáků, takže v
této oblasti škola větší problémy nepociťuje. Naopak je třeba konstatovat, že zřizovatel se chová ke škole vstřícně a kromě financování běžného provozu školy zajišťuje také

mimořádné dotace na zlepšení technického
stavu budovy. Budova školy je totiž 100 let
stará a některé věci prostě již přestaly sloužit. Zvláště špatný byl stav základových izolací budovy, což vedlo ke vzlínání vlhkosti
do vnitřních prostor školy a k tvorbě plísní.
V roce 2014 jsme ukončili poslední etapu
oprav izolací, díky čemuž se zlepšilo vnitřní
prostředí školy. Zřizovatel do oprav izolací
investoval několik milionů korun. Velkou
investiční akcí byla také rekonstrukce sociálního zařízení školy v roce 2012, jejímž
výsledkem je moderní sociální zařízení odpovídající všem hygienickým normám, a to
včetně WC pro invalidy. Rekonstrukce stála 5 milionů korun a jednou třetinou se na
ní podílelo město Broumov. Na rok 2015 a
2016 se chystají další velké investiční akce:
oprava a výměna oken, částečné zateplení
budovy a stavba výtahu pro tělesně postižené.

Jak se tyto akce dotýkají zaměstnanců
a žáků školy?

Možná si to někteří ani neuvědomují,
ale všechno to přispívá ke zkvalitnění vnitřního prostředí školy. Abychom měli celkově
kvalitní a zdravé psychosociální klima školy, musíme se zde v prvé řadě cítit „fyzicky“
dobře, což současné vnitřní prostředí školy
určitě umožňuje.

A jaké jsou podmínky přímo pro výuku?

Jednoznačně velmi dobré. Všechny prostory školy jsou v počítačové síti. V každé
učebně je počítač s přístupem na internet
a s dataprojektorem. Hodně se nám osvědčují interaktivní tabule, kterých má škola
již osm. Máme dvě učebny ICT, žáci mají
volný přístup na internet, a to zvláště přes
wi-fi. Žáci a učitelé mohou sdílet studijní
materiály na školním webovém úložišti,
všichni mají k dispozici centrální tiskárnu
s kopírkou a skenerem. Škola má dostatek
učebních materiálů a běžných učebních pomůcek.
Před chvílí jste naznačil změnu koncepce školy - co se může měnit na koncepci rozvoje gymnázia?
Koncepce školy prošla v posledních
třech letech dramatickými změnami. Již
zmiňovanému poklesu žáků jsme se po dohodě se zřizovatelem pokusili čelit zřízením
nové součásti školy - SOŠ a v jejím rámci zavedením nového studijního oboru sociální
činnost - pečovatelství, který se nám zdál
pro Broumovsko perspektivní. Tuto koncepční změnu jsme připravovali skoro dva
roky. MŠMT ale žádost v lednu 2014 zamítlo s tím, že jako kompenzaci za zřízení
nového oboru je nutno utlumit nějaký stávající obor. Po dohodě se všemi sociálními

partnery jsme dospěli k závěru, že utlumit
jeden z oborů gymnázia za zřízení sociální
činnosti je riskantní, a škola se opět soustředila na obory gymnaziální.

Je to ale rozumné, když jak říkáte, je do
gymnaziálních oborů málo uchazečů?

Nedostatek uchazečů je do všech středoškolských oborů. Není to ale vinou středních škol, prostě je málo žáků v devátých
třídách základních škol. Např. v Královéhradeckém kraji vychází z 9. tříd základních
škol necelých 5 tisíc žáků, ale volných míst
na středních školách je skoro 10 tisíc. Počet vycházejících žáků začne stoupat v roce
2017 a kulminovat bude v roce 2023, kdy
bude v Královéhradeckém kraji vycházet 6
500 žáků, což je vzhledem k počtu volných
míst na středních školách stále málo. Takže
ani nový obor pečovatelství by nám automaticky nezajistil příliv žáků.

Takže co s tím?

Vsadili jsme vše na jednu kartu. Budeme
dělat to, co nejlíp umíme a v čem má škola velké tradice - udržovat a rozvíjet naše
broumovské gymnázium a jeho všeobecně
vzdělávací charakter tak, aby to vyhovovalo
co největšímu počtu žáků základních škol
Broumovska. Škola se tak pro ně chce stát
„otevřenou“ (jak lze číst v názvu školního
vzdělávacího programu pro nižší gymnázium) a splnit každému alespoň část představ
o jeho dalším osobně vzdělávacím rozvoji.
Škola však chce být „otevřenou“ i pro všechny další zájemce o různé vzdělávací aktivity,
neboť si uvědomuje, že je poslední středo-

Oznámení uchazečům
o studium

Přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám se konají
18. 2. 2015 a 5. 3. 2015
V tyto dny v době od 14.00 do 16.00
si můžete v budově Gymnázia v Broumově vyzkoušet, jak budou vypadat
přijímací zkoušky do čtyřletého i do
osmiletého gymnázia. Přijímací testy z
matematiky i z českého jazyka budou
letos mít novou podobu - centrálně zadávané státní testy. Pro úspěch u vlastní
zkoušky bude tedy důležité si tyto testy
předem vyzkoušet. Učitelé gymnázia je s
vámi formou příkladů proberou. Zjistíte
tak, co byste se případně měli k přijímacím zkouškám ještě doučit, a u skutečné
přijímací zkoušky budete mnohem klidnější.
Karel Výravský, ředitel školy
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školskou vzdělávací institucí v Broumově.
Všestrannou péčí o žáky-klienty chceme
během jejich studia ve vyšším gymnáziu dosáhnout toho, aby školu přijali za svou. Tedy
aby se ze školy pro ně „otevřené“ stala škola
„jejich“ - proto název školního vzdělávacího
programu pro vyšší gymnázium „Moje škola“.
V rámci všeobecného zaměření budeme
i nadále klást důraz na výuku cizích jazyků,
matematiky a na výuku informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě podporujeme přírodovědně a technicky orientované žáky.
Hlavními cíli výuky jsou podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Prioritou je budovat školu se spokojenými
žáky a jejich učiteli. Profesionalizovat práci učitelů a žáky chápat jako klienty školy.
Školní vzdělávací program nenabízí různá
konkrétní zaměření, ale individuální přístup a řešení problémů podle okamžité
situace v jednotlivých ročnících. Možnost
větší profilace žáka nastává od úrovně třetího ročníku zařazením tří dvouhodinových
volitelných předmětů do školního učebního
plánu a vytvořením co nejširší nabídky
těchto předmětů.
Hlavním cílem školy je motivovat žáky
ke studiu na vysoké škole a k tomuto studiu
je připravit.
Škola se chce dále prezentovat jako
škola zdravá. Získali jsme zařazení do Sítě
škol podporujících zdraví a v roce 2014 jsme
toto zařazení obhájili. V tomto programu se
nejedná jen o péči o zdraví jakožto prevenci
nemocí, ale jde o komplexní pohled na
zdraví člověka, o zdravý životní styl, o pohodu prostředí, zdravé učení atp. Z obecné
charakteristiky gymnaziálního vzdělávání
vyplývá jistá akademičnost a s tím spojená náročnost tohoto typu vzdělávání - je
náročné pro psychiku žáků i učitelů, je náporem na duši, což může ohrožovat i tělo.
Škola proto dlouhodobě hledá možnosti
kompenzace těchto rizik a program zdravých škol takové kompenzace nabízí.

Máte již nějaké konkrétní výsledky
této strategie?

Od školního roku 2013/2014 již počet
žáků školy neklesá, takže dva školní roky
máme stabilní počet žáků tři sta při jedenácti třídách. Naplníme-li pro další školní
rok třídu primu i 1.A, stoupne počet tříd
na 12, protože letos končí jen jedna třída.
Mírně stoupne i počet žáků a na tradičních
350 bychom se mohli dostat za dva roky, až
skončí studium současná třída 3.A, kde je
pouze 11 žáků.
Jsem v tomto směru optimistický, neboť
Gymnázium v Broumově stojí na čtyřech pilířích: materiální zázemí, učitelé, žáci a evaluace. Každá škola totiž pro dobré fungování potřebuje výborné materiální zázemí,
skvělé učitele, kvalitní žáky a sebereflexi. A
to vše broumovské gymnázium má.
Je sice zřejmé, že riziko nedostatku žáků
vzhledem k demografickému vývoji společ-
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nosti a vzhledem k převisu nabídky volných
míst na středních školách asi nikdy nezmizí,
ale nebojím se říci, že Gymnázium Broumov
se umí s těmito riziky vypořádat a že jsme
škola stabilní a pro svůj region perspektivní.

Když byste měl uvést hlavní přednost
školy pro uchazeče o studium, co byste
vybral?

Řekl bych, že jsme škola rodinného typu.
Poskytujeme sice náročné gymnaziální
vzdělání, ale v klidné, nestresující atmosféře. Učitelé i žáci se vzájemně dobře znají,
což je předpoklad důvěry a tolerance. Škola
výrazně zohledňuje individuální vzdělávací
potřeby jednotlivých žáků, problém žádného žáka nám není cizí, pokud on sám ho
chce řešit. Nejde nám jen o učební výkon,
ale také o kultivaci všeobecných lidských
hodnot, která se jinde než v příznivém psychosociálním klimatu rozvíjet nedají.

A vzkaz pro čtenáře na závěr?

Co v poslední době považujete za největší úspěchy školy?

Rozšíření nabídky cizích jazyků a výsledky komplexní inspekce.
Na gymnáziu musí každý žák studovat
dva cizí jazyky. Hlavním jazykem je angličtina a jako druhý povinně volitelný předmět
nabízíme němčinu a ruštinu. Dlouhodobě
usilujeme o větší nabídku druhého jazyka,
ale na malé škole to představuje značné
personální problémy. Několik let jsme vyučovali francouzštinu, ale právě z personálních důvodů jsme její výuku museli ukončit.
Vloni na podzim se podařilo zahájit výuku
španělštiny, zatím jako kroužek. Zatím je o
něj velký zájem, a pokud bude trvat, uvažujeme o zařazení španělštiny do školního
vzdělávacího programu na úrovni nepovinného předmětu.
V říjnu 2014 proběhla ve škole třídenní
komplexní inspekce, která se opakuje jednou za čtyři roky a která důkladně zhodnotí školu po všech stránkách. Inspektoři
České školní inspekce hodnotili podmínky
pro vzdělávání, jeho průběh a výsledky a ve
všech oblastech konstatovali velmi dobrou
úroveň. Některé činnosti školy byly hodnoceny jako nadstandardní či jako příklad
dobré praxe. Inspekce neshledala ve škole
slabé stránky a doporučila pokračovat v nastavených procesech řízení školy.
Cituji závěr inspekční zprávy: „K silným
stránkám patří školní klima. Tolerantní, ale
důsledný přístup pedagogů k žákům a klidná atmosféra přispívají k dobrému klimatu
ve škole. Bohatá nabídka volitelných předmětů doplněná řadou dalších vzdělávacích
aktivit umožňuje žákům se dostatečně
profilovat. Velmi kladně je hodnocena angažovanost žáků v charitativní oblasti a v
sociálních projektech. Řízení všech procesů
je plánovité a koordinované, organizační
struktura managementu školy velmi dobře
odráží její aktuální potřeby. Plánování školy
je systematické a vytváří reálný rámec
pro dlouhodobou perspektivu a úspěšné
naplňování vzdělávacích cílů. Celkové řízení
školy a partnerská spolupráce jsou příkladem
dobré praxe. Nově byla označena jako příklad dobré praxe i rozsáhlá spolupráce se
sociálními partnery, práce s výsledky vzdělávání žáků a organizace vzdělávání.“

Kdo jste ještě nebyli v naší škole, přijďte se podívat. Je to zážitek minimálně architektonický, ale možná nasajete i něco ze
skvělé atmosféry naší školy.
Absolventi, přijďte na oslavy 70. výročí založení českého gymnázia v Broumově.
Budete překvapeni, jak se škola změnila od
dob Vašich studií.
Děkuji sociálním partnerům za spolupráci a podporu školy a zvláště děkuji učitelům, zaměstnancům a žákům za každodenní práci pro školu, kterou přispívají k jejímu
rozvoji a k šíření dobrého jména Gymnázia
v Broumově.
Ptal se René Herzána

Odstraňujeme bariéry

Ve středu 14. ledna proběhla v kongresovém centru a.s. Veba závěrečná
konference k projektu Odstraňujeme
bariéry. Naši studenti - dobrovolníci již
čtvrtý rok spolupracují se ZŠ Masarykova Broumov. Pracují tam s žáky, jejichž podmínky pro život a učení nejsou
zrovna ideální. Věnují jim svůj volný čas
– povídají si s nimi, pomáhají jim v přípravě do školy, hrají si s nimi. Prospívá
to oběma stranám. Dětem i studentkám
(většinou jsou to dívky) – děti zjistí, že
volný čas lze vyplnit zábavně a smysluplně, studentky, že život občas není moc
„fér“ a že učit je pořádná dřina…..
Svou práci prezentovaly před účastníky konference – zástupci školy, pracovnicemi speciálního školského zařízení ZŠ
TGM, zástupci odboru školství MÚ Broumov, místostarostou města a dalšími.
Zvládly to se ctí, bravurou a profesionálně.(Jmenovitě: Anita Jirásková,
Lucie Janatová, Kateřina Hejnišová, Sára
Nepilá, Klára Mrštinová, Klára Blümlová,
Liliana Gabrišová, Anna Hanzlíková, Jana
Kejzlarová, Klára Korandová, Markéta
Kulichová, Veronika Riabcová, Barbora
Voláková, Ivana Valešová, Barbora Čepelková, Natálie Lorencová, Anežka Harušťáková)
Děkuji.
Šárka Rambousková

P.S. Za tuto činnost obdržela naše škola
v roce 2012 cenu Via Bona od Nadace Via
Petra Kellnera.

Moderní škola – smysluplné vzdělávání
V
úterý
20.1.2015 se na
Střední průmyslové škole v Hronově uskutečnilo setkání významných
zaměstnavatelů
v regionu, představitelů Královéhradeckého kraje,
Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, úřadu práce, ředitelů základních škol a starostů okolních
obcí. Na pořadu dne bylo aktuální téma
– škola, absolventi a trh práce.
Pozvání na setkání přijala i radní
pro školství Mgr. Táňa Šormová, vedoucí odboru školství JUDr.Radmila
Šulcová a ředitel Úřadu práce Hradec
Králové Mgr. Martin Horák. V úvodu
představil ředitel SPŠ Hronov Ing. Josef Matyáš aktivity školy, uvedl příklady dobré praxe, především spolupráci
s a.s.Veba Broumov a firmou Wikov
MGI.
V diskuzi zaznělo několik zajímavých postřehů jak ze stran zaměstnavatelů, kteří si většinou posteskli nad
obtížemi při vyhledávání odborníků,
tak ze stran zástupců škol, kde se potýkají s nezájmem dětí o technické obory. Základní školy volají po možnosti
exkurzí do podniků a firem, aby si žáci
dokázali představit, co jednotlivé pro-

fese obnášejí. To se úspěšně daří ve
spolupráci například s Wikovem nebo
s firmou Mesa Parts. Řemeslo totiž
v dnešní době není šmír a kolomaz,
ale jedná se většinou o moderní a čisté
provozy. Firmy se také snaží informovat především rodičovskou veřejnost o
svých změnách – pořádají dny otevřených dveří, účastní se výstav středních
škol.
Všichni se shodli na tom, že v dnešní době nemůže existovat střední odborná škola bez spolupráce s firmami a
naopak. Je nutné velice úzce spolupracovat, což se na SPŠ v Hronově úspěšně
daří. Někteří žáci hronovské průmyslovky mají smlouvy s podniky o podpoře ve studiu a někteří docela úspěšně
spolupracují s Textilní fakultou Technické univerzity v Liberci, která pro
žáky středních škol připravila zajímavý
studijní program.
Zaměstnavatelé hodnotí střední
školy z pohledu uplatnění absolventů
na trhu práce a školy naopak nominovaly firmy na ocenění za spolupráci
se školou. Mezi nominované patří i a.s
Veba Broumov.
O účast na jednání projevil zájem
i ministr školství Marcel Chládek, ale
bohužel pracovní povinnosti mu nedovolily do Hronova zavítat.
Mgr. Jana Maslikiewiczová
SPŠ Hronov

Tříkrálová sbírka 2015

Jako již tradičně
proběhla sbírka okolo
svátku Tří králů, tedy 6.
ledna. Počasí si s námi
letos pohrálo, některým
skupinkám mrzlo, jiným
chumelilo, dalším vydatně pršelo (např. skautům) a bylo i pár
takových, které došly suchou nohou. Každopádně koledníky potěšilo, když byli očekáváni, mile přijati,
ochutnali nějaké to
cukrovíčko nebo
dostali pamlsek. Za
každé takové povzbuzení bychom
chtěli poděkovat.
Věřte, že pro koledníky je to posilou
při jejich nezištné
pomoci potřebným.
Změny ve skupinkách byly jen
malého rázu, snažíme se, aby skupinky zůstávaly pokud
možno stejné, abyste koledníky znali a

Letní semestr přednášek
bude o první světové válce

Broumov – Přednáškou o památkách UNESCO
skončil v polovině ledna
zimní semestr Univerzity
třetího věku v Broumově.
Již v únoru naváže letní
semestr tematicky zaměřený na první světovou
válku.
Ve čtvrtek 15. 1. 2015 v odpoledních hodinách
zakončila Univerzita třetího věku v Broumově zimní semestr přednáškou o památkách UNESCO, se
kterou vystoupila Dana Musilová z Univerzity v
Hradci králové. „Paní docentku, která zastupovala
za svého kolegu, posluchači univerzity dobře znají
a vždy ji v Broumově na přednášce rádi přivítají.
Je také jednou z osob, která předává na konci akademického roku závěrečné osvědčení“, řekla Dana
Černotová z pořádající Agentury pro rozvoj Broumovska.
Už 19. února pokračuje broumovská univerzita letním semestrem, který se po východočeských
památkách tematicky věnuje první světové válce.
Posluchači se tak mohou těšit na přednášku o Češích v rakousko-uherské uniformě, válečném zásobování a stravování či o Tomáši G. Masarykovi
a Edvardu Benešovi v zahraničním odboji. Místa
v přednáškovém sále jsou ještě volná, zájemci se
mohou informovat nebo přihlásit v Agentuře pro
rozvoj Broumovska, která sídlí v broumovském
klášteře.
Dana Černotová
dana.cernotova@broumovsko.cz 734 443 161
Agentura pro rozvoj Broumovska

měli tak jistotu, že peníze doputují na účet
Charity. S dětmi jde vždy plnoletý doprovod
vybavený pověřením - průkazem od Charity
a zapečetěnou pokladničkou. Přímo v Polici
chodilo 15 skupinek, další pokladnička je
každoročně v knihkupectví u Kohlů (vedle
Penny Marketu). Celkový počet skupinek
naší oblasti byl 40 a po rozpečetění na úřadech bylo napočítáno:

Police nad Metují

61 606,00 Kč

Suchý Důl a Slavný

10 615,00 Kč

Machov, Srbská a Bělý

22 103,00 Kč

Bezděkov nad Metují

13 229,00 Kč

Pěkov, Hony, Maršov
Žďár nad Metují

9 920,00 Kč
13 382,00 Kč

Bukovice

9 305,00 Kč

Česká Metuje

2 648,00 Kč

Radešov

5 361,00 Kč

Hlavňov

4 402,00 Kč

Celkem

152 571,00 Kč

Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování Vám všem, štědrým dárcům, kteří jste do
kasiček přispěli a kterým není nouze potřebných lhostejná. Dík patří i koledníkům, kteří
vycházejí do ulic ve snaze pomoci dobré věci.
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc
a podporu aktivit pro starší, osamocené a
nemocné lidi, na podporu práce s mládeží,
pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na
národní a zahraniční humanitární pomoc a
na projekty farních Charit v oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku
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Seniorské aktuality

Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov je organizace, jejíž posláním je pomáhat lidem. Hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování ubytovacích služeb
pro osoby, které se z různých důvodů
ocitli v těžké životní situaci a na pracovní
a sociální integraci těch, kteří se ocitli na
okraji společnosti. Jedná se o občany obtížně umístitelné na trhu práce, občany bez
domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty, kteří ukončili léčbu
závislosti. K tomu slouží jednotlivé služby
a programy sdružení. Cílem je, aby tito lidé
byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti.

Jednou z činností sdružení je projekt Nepotřebné věci potřebným lidem.

Jaké věci je možné darovat:
• letní a zimní oblečení /dámské, pánské,
dětské/

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony,

• látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a
zbytky látek)

• domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené

• peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů
a dek

• obuv - veškerou nepoškozenou, páry

svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily

Věci, které nemohou být odebrány:
• ledničky, televize, počítače a jinou

elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil - musíme jej
nechat na vlastní náklady zlikvidovat

Jakým způsobem je možné věci předat?
• zaslat poštou do Broumova
• předat na sběrná místa Diakonie a ošacení
do speciálních sběrných kontejnerů

• osobně zavézt do Diakonie Broumov
Budete-li chtít něco darovat, odevzdávejte věci zabalené v igelitových pytlích
nebo v krabicích, aby se transportem nepoškodily.
V rámci tohoto projektu je organizován
sběr nepotřebných věcí a ošacení i v Polici nad Metují. Sběrné místo je v hasičské
zbrojnici a sběrné kontejnery jsou umístěné na sídlišti ve Fučíkově ulici u č.p. 327
a u Penny marketu. V roce 2014 se z Police
n. M. svezlo celkem 11,5 tun ošacení.

Co se stane s vybraným ošacením?

„Zjednodušeně lze celý systém popsat
tak, že z místa, kde jste své nepotřebné oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je
všechen materiál odvezen do Broumova. V
Broumově je vše uskladněno v našich skladech a postupně předáváno ke zpracování.
Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z
okraje společnosti. Tito lidé mají díky všem
dárcům možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na
vstup na otevřený trh práce a na návrat do
společnosti. Pracovní programy významným
způsobem přispívají k poskytovaným sociálním službám. Nositelné ošacení je předáváno
potřebným, poškozený materiál je průmyslově zpracován. Bohužel do našich sbírek se
často dostanou i věci, které si už nikdo nechce
vzít a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím
bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci musíme platit.“
Diakonie Broumov děkuje všem za zájem a pomoc.
podle podkladů Diakonie Broumov
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Firma Saar Gummi má za sebou úspěšný rok

Společnost SaarGummi, která vyrábí dynamická těsnění do aut, v roce 2014 uvedla
do provozu Mísírnu gumárenských směsí,
která je jednou z nejmodernějších na světě.
V prvních měsících probíhal zkušební provoz a od poloviny června již vyrábí v normálním režimu. Snižuje tak závislost firmy
na cenách vstupních materiálů. Kromě zásobování vlastní výroby, rozšiřuje i nabídku
produktů z SGC a umožňuje vyvíjet nové
druhy směsí.
Díky velmi dobrému startu mísírny
směsí a náběhu nových projektů tak společnost může v tomto roce zvýšit mzdy všem
svým zaměstnancům přibližně o 4 procenta.
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Zároveň se firma může pochlubit
bezpečnou prací, kterou potvrdil audit
OHSAS a EMS, který probíhal na konci
listopadu v našich závodech v Červeném
Kostelci a Velkém Poříčí. Norma OHSAS
stanovuje podmínky systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
EMS je systém environmentálního řízení a
týká se tedy životního prostředí. Náročnou
prověrku jsme absolvovali úspěšně a na následující tři roky jsme tak opakovaně získali
certifikáty podle norem ISO 14001 A OHSAS
18001. Audit realizovala nadnárodní společnost Bureau Veritas, která následně vystavila i certifikáty.
Při auditu nebyla zjištěna žádná tzv.
velká neshoda. V jednom případě byl
dokonce vyzdvižen a oceněn nadstandardní
přístup naší společnosti za uplatňování
opatření nad rámec zákonných povinností.
To potvrzuje velmi vysoký standard a
odpovědný přístup naší firmy k péči o
zaměstnance, k podmínkám a prostorům,
ve kterých pracují, i k životnímu prostředí.
Hana Říhová, personalistka

„V dobrém jsme se sešli, v dobrém rozejdeme…!“
Tuhle jsem si broukala doma. A víte
proč? Na tu naši lidovou mě přivedli pan uč.
P. Čapek ze ZUŠ se svým dalším SLAVÍČKEM
– Matyášem Fulkou! Toho doprovází na klavír. A čeká je soutěž, přejeme: „Ať se daří!“
Ivanka Richterová pak aktualitu divadelní,
kterou zveřejňuji. Bourá se a bombarduje.
Bude více WC, ale to není jediné, bude také
více prostoru na sezení. Máme se nač těšit.
Hurá…Pak představila mladého p. Baláka se
skvělým návrhem, ale je to teprve v jednání,
neukvapujme se, vše se dozvíte v PM a Infocentru! Sobota a neděle může být pro nás
příjemná změna. Namísto u sporáku a s vysavačem výlet do blízkého Polska do krytého
bazénu! Styl? Prsa, znak, ouško, čubička, co
kdo umí a další vodní „slasti“ a relax. Nechme
uležet a všechno se doladí.
Milá návštěva - manželé Škraňkovi. Paní
Mgr. Věra knihovnice zcestovala s partou
svých kolegyň nejednu zemi, ale pro nás si
vybrala, jako diváky ukázku SLADKÉ FRANCIE. A tak našemu Senior klubu Ostaš připravila dvě hodiny toulání pro mnohé dosud nepoznaného. Začalo to v Ženevě, ve Švýcarsku
působiště J. Kalvína a s úžasnou scenérií, jezerem, výstavbou aj, po prohlídce a kochání
směr Provence. Uchvátilo nás tu snad vše. Je
zde průmysl voňavkářský, mydlářský, vinařský. Vyhlídka na Provensálské Alpy, Avignon,
starobylý most přes řeku Rhőnu, papežský
palác, katedrálu, nádherné. Ráj pro umělce,
malíře, literáty a právě tady podkreslil náš
pan Fr. Pivoňka několika verši celou tu atmosféru a Ivana přečetla rovněž k tématu stať
z knížky. Nás potom zaujal obraz secesního
domu, v jehož oknech figurují namalované
postavy nejen herců. Velikou radost nám
pamětnicím připravilo krajní okno, kde stál
ON, idol našeho mládí, krásný Gérard Philipe – herec s ďáblem v těle. Dnes by mu bylo
již 95 let. Pro nás ženy zůstává 37 letý, stále
mladý, přitažlivý…
Poslední zastavení bylo v Monacu – knížectví i hazard na pobřeží Ligurského moře.
A tak po několika dnech sladkého snění,
dobrého vínka, malebných zákoutí, rozkvetlé přírody – byl totiž červen, plna dojmů se
parta cestovatelek vracela domů…
Také pro nás skončilo zajímavé odpoledne. Ono to téměř skoro bylo celé. „Černá
hodinka“, zlobila trochu technika. Poděkování jednak panu Františku Křižíkovi, ale pro
dnešek p Ing. M. Škraňkovi, on obstaral obloukovou lampu, budiž světlo! A bylo…
My se opět setkáme 17. února, opět
v úterý a slib pí Škraňkové, že naše pozvání
k ukázce dalšího dílu platí a oboustranně se
zase setkáme a velice rádi. Budeme se již teď
moc těšit…
A Vy se mějte v tý nevydařený zimě fajnově! Za měsíc bude jaro, přijde? Můžete si o
něm třeba zazpívat, milovníci zimních sportů zřejmě ne…
Kde nás najdete: http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/

Hana Krejčová

Mateřské centrum Ma Mi Na
PROVOZ BĚHEM
JARNÍCH PRÁZDNIN:

ZVÍDÁLEK

yy neproběhne úterní kroužek keramiky
yy rušíme páteční dopoledne 6.2. z důvodu výletu na Play
yy ostatní programy beze změny

Od února vítáme ve vedení kroužku zkušenou učitelku MŠ Ladu Černohorskou, která
se do MC vrací po více než 5 letech. Těšíme
se na její nové a zajímavé nápady a přejeme
jí prima a zvídavé děti.

CHYSTÁME NA ÚNOR
Středa 4.2. dopoledne

AQUAPARK KUDOWA - společný dopo-

lední výlet do bazénu. Sejdeme se na místě
kolem 10 hodiny. Spolujízdu domlouvejte
prosím přes mail nebo fb profil.

Pátek 6.2 dopoledne

Zopakování povedeného výletu na interaktivní výstavu PLAY BROUMOVSKO, využijte poslední možnosti vyjet s námi hromadně a pohrát si za zlevněné skupinové
vstupné 20,-. Sraz kolem 10.hodiny uvnitř
výstavy. Účast nahlašte prosím na mail MC.

KARNEVALOVÝ TÝDEN

od 16. do 20. února - na všechna dopoledne v týdnu bude připraven zábavný
maškarní program!

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Prahou plnou strašidel 2015

Ze tmy jedné z pražských uliček vybíhá
tříčlenná skupina polických skautek. Zastaví
se pod lampou a jedna z nich vytahuje z kapsy
několik papírů. Nad jedním se rozvíjí živá diskuse.
Káťa: „říkám ti, je to pozpátku...“
Šárka: „ale ani náhodou, musíš číst každé třetí
koukej …B…A…M…“
Netrvá dlouho a skupina se dohodne, Kofola
vytáhne mapu a zkontroluje směr. Po chvilce
strávené na světle se opět vrhají do temnoty, kde
na ně čeká další ze strašidel…
Takhle nějak běhala skupinka polických
skautek druhý lednový víkend, kdy jsme se
vypravily na šifrovací závod Prahou plnou
strašidel.
Na začátku závodu dostane každá skupinka
balíček šifer. Pokud se jim je podaří vyluštit, je
zčásti vyhráno. Ví totiž název ulice, kde se strašidlo
nachází. Teď už stačí vzít do ruky mapu staré
Prahy, ulici najít nejen na mapě, ale i ve skutečnosti
a v ní objevit strašidlo, které za správný kód šifry
dá potvrzovací lísteček s body. Na všechno jsou
pouze 2 hodiny a šifer je většinou patnáct. Domácí
příprava se vyplatila, v uličkách se holky neztratily
a obsadily krásné třetí místo z 95 hlídek skautů a
skautek z různých koutů České republiky. Kromě
závodu jsme stihly navštívit Národní technické
muzeum, kde jsme strávily několik hodin a
vyzkoušely všechno možné.
Fotky z víkendu můžete nalézt na: www.
skautky.skautipolice.cz nebo na www.strasidla.net
za skautské středisko Haňďa Mazancová

Skautské středisko
“Skaláci“Police nad Metují,
zve všechny hravé na:

Přijďte si v neděli 15. února do občerstvení v Pellyho domech
zahrát deskové hry známé i neznámé, moderní i starší, pro radost i
v soutěžích. Registrace je od 8:45, od 9:00 začíná turnaj.
Již šestý ročník turnaje bude rozdělen na tři věkové kategorie –
spodní věková hranice je 6 let, horní není =). Pro každou kategorii je
vybrána jedna hra do turnaje a mimo turnaj je připraveno vždy
spousta dalších deskových her, které je možné si vyzkoušet. Soutěží
se o hodnotné ceny! Předpokládaný konec turnaje je v 15:00.
Startovné: členové skautského střediska 30 Kč, ostatní 50 Kč
(startovné zahrnuje oběd a čaj).
Prosím o předběžné nahlášení účastníků na email:
handa.m@centrum.cz do 8. 2. 2015
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NOVINKY FILATELIE

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

S nimi přišla svoboda
Výtvarný návrh známek s tematikou 2. světové
války provedli:

Pavel Sivko
(* 24. 1. 1948, Praha).
V letech 1963-67 studoval na Střední odborné škole výtvarné
v Praze, v letech 196773 v atelieru užité
grafiky a ilustrace u
prof. Jiřího Trnky a
prof. Zdeňka Sklenáře
na Vysoké škole uměAutomobil Jeep Ford GPW leckoprůmyslové též v
Praze. V letech 19911997 byl výtvarným
redaktorem v nakladatelství Mladá fronta.
Od roku 1997 až po
dnešek učí na Střední
umělecké škole Václava Hollara v Praze 3.
Ve své tvorbě se věnuje hlavně ilustraci,
kresbě, volné a užité
grafice,
známkové
Motocykl Harley-Davids tvorbě a animovanému filmu. Žije v Praze.
Václav Zapadlík
(* 23. 9. 1943, Praha).
V první polovině života byl profesionálním
jazzmanem (kontrabas), od 60. let začal
malovat stará auta a
po několika letech se o
jeho kreslířské umění
začal zajímat doslova
celý svět. SpolupraTank T 34/76,2
coval s prestižním
muzeem automobilů
Blackhawk Automotive Museum, jeho díla
najdeme v galeriích v
San Francisku i Pebble
Beach. Od roku 2010
kreslí autoveterány,
ale i motorky, drezíny
pro Českou poštu. Zaujal především emisemi tematicky zaměřených sešitků „Světová
Letadlo Supermarine Spitfire LF Mk. IXE auta“ a „Česká auta“.
Žije v Praze.

Vážení přátelé filatelie!

Způsob tisku: plnobarevný ofset

V minulosti jsme zaregistrovali vydání známek různých míst
v našem okolí. Tak v roce 1966 vyšla známka k výročí Náchoda
(Československo pof. č. 1546), později r. 1968 Adršpašské skály
(pof. č. 1699), r. 1971 erb Trutnova (pof. č. 1890), r. 1972 zvonice
Hronova (pof. č. 1964), r. 1980 výročí 50 let Jiráskova Hronova (pof.
č. 2428), r. 1982 erb Nového Města nad Metují (pof. č. 2527). Po
osamostatnění České republiky jsme prosadili vydání dopisnice k
výročí 750 let města Police nad Metují (a to 25. 6. 2003 – 6,40 Kč),
a v roce 2006 vyšel nejstarší dřevěný kostel v České republice, a to
v Broumově (pof. č. 490).
A nyní se chystá k vydání známka, která bude mít spojitost s
Policí nad Metují. Bude to známka - Evropa hračky – Merkur. Komi-
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KOMETA C/2014 Q2 LOVEJOY

o které jsem přinesl zmínku v lednovém PM je stále ozdobou letošní zimní oblohy. Kometu jsme poprvé pozorovali
13. ledna v 19 hodin. V triedru 5 x 30 byl vidět i kometární
chvost. Vzhledem k výborným pozorovacím podmínkám jsme
kometu viděli i bez použití dalekohledu! Libor Vacek pořídil
fotografie komety, které jsou ke shlédnutí ve čtenářské galerii
na stránkách Astro.cz nebo případně zde:
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_
id=107027
Na snímku je kometa ve společnosti známé hvězdokupy
M45 Plejády. Jako pozorovací stanoviště jsme zvolili odbočku
vedoucí ke Žděřině v místě nazývaném „U stodol“. Pozorování komety se nám podařilo zopakovat 16. ledna ve 21 hodin.
Doufáme, že se počasí zlepší a kometu C/2014 Q2 Lovejoy
uvidíme i v únoru.
Následující obrázek uvádím pro představu, kde se bude
kometa Lovejoy mezi 20. lednem až 9. dubnem pohybovat.

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

vstupuje do znamení Ryb dne 19. února
v 0 hodin 49 minut, den se prodlouží o 1 hodinu
a 33 minut,
4. v úplňku, 12. v poslední čtvrti, 19. v novu, 25.
v první čtvrti,
není pozorovatelný,
večer nad západním obzorem,
na večerní obloze nad západním obzorem, v
souhvězdí Ryb,
po celou noc v souhvězdí Raka,
na ranní obloze v souhvězdí Vah,
na večerní obloze nad západním obzorem v
souhvězdí Ryb,
není pozorovatelný
Karel VACEK, - Astronomický klub Police

se vybrala tuto stavebnici proto, že splňuje požadavky na dětskou
tvořivost a zručnost. A zároveň to pro nás znamená připomínku
90. výročí od zahájení výroby stavebnice Merkur v Polici nad Metují.
Známka Merkur vyjde 6. 5. 2015, a my chceme uspořádat křest
známky v sobotu 9. 5. 2015. Jsme rádi, že tento křest zaštítí majitel
Merkuru ing. Jaromír Kříž, a starostka města Ida Jenková. Bude to
propagace nejen Merkuru, ale i celého našeho města.
Další informace uveřejníme zase v příštím čísle Polického měsíčníku.
Za polické filatelisty Miloslav Thér, Stanislav Plachta.

Svatý Kryštof a navigace GPS

Fascinovaně sleduji technický vývoj
a pokrok naší společnosti. Můžu si vedle
sebe seřadit stroje od těch poháněných
párou po rakety létající k Měsíci a moduly nakonec na povrchu Zemského satelitu přistávající i s lidskou posádkou. Tady
se dokonce i nabízí prostor pro národní
hrdost: posledním (zatím) člověkem na
Měsíci byl Eugene Andrew Cernan, po prarodičích potomek slovenských a českých
emigrantů. „Gene“ Cernan přistál na Měsíci 11. prosince 1972 jako jedenáctý z dvanácti lidí, kteří se po Měsíci prošli.

Moje cesty jsou přízemnější – spokojuji
se s Evropou a v poslední době, když jsem
si uvědomil, že znám lépe Bernské Alpy
nebo Kodaň než Krkonoše či Jindřichův
Hradec, vedou mé cesty stále častěji po
České republice. Kupodivu cesty po ČR sebou přinášejí víc komplikací, než cestování
po Evropě. Mimo republiku jsem většinou vyrážel stopem s batohem na zádech,
s hrubou představou kudy a kam jedu a
s jistotou, že když tam nedojedu dnes, tak
zítra je taky den. Přespával jsem pod širákem a neřešil ubytování, myl se v řekách a

potocích, vařil si instantní polévky… Dnes
mám přítelkyni, psa a auto a tak je potřeba
mít jasný cíl cesty, přijet tam včas a ubytovat se, omýt se ve sprše, spát na ubytovně
nebo penzionu a stravovat se důstojněji. A
taky moje záda už protestují proti spánku
ve spacáku na karimatce. Takže cesty je
potřeba plánovat. Na google či seznamu si
najít přesnou trasu, nezabloudit ve městě
a zaparkovat, nejlépe přesně, před místem
ubytování. Cesta vyznačená na mapě vždy
vypadá snadně – tady přece nemůžeme zabloudit – ale realita bývá často jiná. Takže
nakonec k cestovatelským potřebám přibila i GPS navigace. Co by za ní dal Marco
Polo při své cestě do Číny, kdyby si před
odchodem z Benátek zadal jako výchozí
bod svůj dům a jako cíl ostrov Cipango.
Jaký trumf by měl v ruce admirál moře-oceánu Kryštof Kolumbus, kdyby mohl
nespokojeným námořníkům na Santa Marii ukázat, že podle google dopluje západním směrem za deset týdnů k ostrovu Guanahaní a nikdy by si nemyslel, že je v Indii.
Sice by naši kulturu ochudil o indiány, ale
věděl by, na čem je. (Vždycky mi připadlo

Dobrý den, roku dvou tisící patnáctý Po Kristu

Tak jsme se překulili, snad úspěšně,
do roku 2015, a to za zvuků hudby zklidňující a milostivé pro naše duše. Zásluhu
na tom má polická milá ZUŠ, která svými předvánočními koncerty naše srdce
otevřela k přijímání a dávání toho, co
v tomto čase potřebujeme: radost, štědrost, dobrotu, porozumění a láskyplnost.
Kéž by nám toto vše zůstalo po celý rok,
ale lidský rod je nevyzpytatelný. Klasická a vánoční hudba zněla „Kolárem“ se
zpěvem pěveckého sboru naší „Studánky„
v interpretaci těch nejmladších a starších
hudebníků dechového a smyčcového sboru. Prostě naše duše byly pohlazeny, a tak
je to vždy, kdy se nám ti naši milí hudebníci představují.
A začátku měsíce ledna dal všemu korunu tradiční Novoroční koncert Polického symfonického orchestru – Police Symphony Orchestra a ten vstup do letošního
roku byl famózní ve znamení jeho pětiletého působení. Tolik nadaných mladých
lidí, provozujících muziku nejen v tak
malém městě jako je Police, je úctyhodný
„majstrštych “ (češtináři mi prominou takový nepodařený germanismus) pana dirigenta Srny a těch, kteří jsou zakladateli
orchestru, jak se o tom zmiňovala v programu paní Ida Jenková, starostka. Výběr
hudby byl báječný a na průvodní slovo
moderátorky Lucie Peterkové se vždy těším. Je vtipné a okoření hudbu přívětivým
a trefným slovem. Škoda, že nejsem muzikant a nedokážu odborným slovem hudbu rozebrat. Rozumím jí srdcem a dokážu
ji vnímat tak, že ve mně zanechá dlouho

dlouho krásný pocit a vjem.
Housle Petry Soukupové rozehrály,
jak se patří, Čardáš Vittoria Monti, klavír
Elišky Pohnerové zahrál směs Jaroslava
Ježka a vůbec všichni sólisté počínaje
Martinou Jiráskovou až po Miroslava Srnu
byli báječní. Zpěv Ivety Suchánkové, Ondřeje Čuhaniče a Filipa Hořejše málem
přivedl do varu hlediště. Třeba slezská
lidová píseň Gorale zaplnila celé divadlo.
A ne jinak to bylo u krásné muziky Glenna Millera „Moonlight Serenade“ či „Sex
Bomb“ Toma Jonese. Ale všechno jednou
končí, a tak i toto koncertování. Jistě se
během roku sejdeme při jiných příležitostech. Chtěla bych tomuto orchestru
popřát mnoho úspěchů doma i na zahraničních turné.
Na chvíli se rozloučíme s Polickým
„Kolárem“, který se vylepší a hlediště
bude „vyfešákované“ o pohodlnější místa
a my se už těšíme na další jeho divadelní a
hudební činnost.
Přece jen začátek roku byl poznamenán i v naší vzdálené Polici počinem,
který otřásl světem. Ano, popravovalo se
přímo v pařížské redakci humoristického
časopisu Charlie Hebdo. Po celé Paříži se
ozývalo Je suise Charlie, životy těch dvanácti novinářů a dalších mrtvých Židů
z košér obchodu však již nikdo nevrátí.
Proč jsme my lidé tak nesnášenliví, vždyť
Bůh nad námi je jeden.
S přáním klidného roku 2015 všem
lidem dobré vůle.
Jarca Seidelová

jako znamení, že svatý Kryštof je patronem
poutníků – jakoby už při křtu byl Kolumbův osud předurčen.)

Cestování s GPS navigací v autě vypadá
velice snadně. Poprvé jsem tohle zařízení
viděl před více jak deseti lety v Dánsku,
kdy mně, stopaři z Čech, jeho funkci vysvětloval dánský řidič při cestě z Koldingu
do Svendborgu. Tehdejší novinka je dnes
už běžnou součástí mnoha aut.
Problém nastává ve chvíli, kdy program GPS navigace neodráží realitu daného místa. Když navigace začne najednou
hlásit, aby řidič zabočil do leva a na kruhovém objezdu použil třetí výjezd a pokračoval dál… jenže vlevo je v lepším případě
louka a terén, se kterým by si těžko poradil
i Jaroslav Kulhavý, terén, který by důstojně reprezentoval náročnost cyklistického
závodu Sudety Rallye, ale kde se s autem
prostě jet nedá. V tom horším případě řidiče navigace posílá vlevo, kde je lužní les
a řeka. Bez neoprenu a repelentu se cesta
nedoporučuje. Navigace, tento dokonalý
technický pomocník člověka, totiž občas
pracuje s časovým předstihem. Ví, že jednou tam dálnice nebo silnice povede, ale
nepočítá s tím, že tomu tak ještě v aktuálním čase není. Neví, že stát se nedohodl
s majitelem pozemku a stavba je přerušena, neví, že kdosi dálnici vytuneloval, takže
i když se konečně stát s majiteli pozemků
dohodne na jejich odkupu, nejsou na stavbu peníze a už vůbec neví, že do kukuřičného pole se zajíždí jen velice špatně a
hrozně nerado. A vůbec ho nenapadne,
že existuje zemědělec, který by neměl radost z auta zaparkovaného uprostřed pole.
Stačí všechny ty kruhy v obilí vytvořené
údajnými mimozemšťany, kteří si zásadně
vybírají takováto místa a ani je nenapadne
přistát na posečené louce nebo poušti o
vodních plochách ani nemluvě.

Začínám být přesvědčen o tom, že
s GPS navigací je lehčí zabloudit, než bez
ní. A tak jsem si radši koupil autoatlas ČR
a dávám přednost mapě zakreslené na
papíře. Ta má ovšem taky jeden problém:
v ní zase nejsou zakresleny nové cesty a
dálnice. V současné době hledám jakýsi
průměr mezi těmito dvěma extrémy: napůl
tištěnou mapu a napůl elektronickou. Chci,
abych se mohl spolehnout na to, že silnice
zakreslená skutečně existuje a chci vědět,
jestli už není vybudovaná nějaká nová,
která mi cestu ulehčí. Ale protože nic takového najít nemůžu, zdá se mi, že toho chci
nějak moc. A na nejbližší cestu asi vyrazím
zase stopem, i přes protesty mých zad. Má
to svoje kouzlo, a když mi nikdo nezastaví, můžu se projít lesem a přebrodit řeku,
abych viděl, kudy jednou dálnice povede a
kde se mám na třetím výjezdu dát vpravo.
Pavel Frydrych

Polický měsíčník - únor 2015 - strana 34

Problém s návazností autobusových spojů na příjezdy vlaků na polickém nádraží
Dopis Ing. Jana Osoby
hejtmanu Bc. Lubomíru Francovi:

Obracím se na Vás jako na nejvyššího nadřízeného krajské společnosti
IREDO.
Již delší dobu panují na nádraží ČD
v Polici nad Metují trapné situace, kdy
autobus od vlaku do 4 km vzdáleného
města ujíždí cestujícím, někdy doslova
„před nosem“. Tak jako tomu bylo např.
ve čtvrtek 10. 7. 2014 v 16,21, kdy autobus stál i jel od stanice Hronov - zastávka souběžně s cca 4 min zpožděným
vlakem, ale než cestující stačili v Polici
vystoupit a doběhnout na zastávku, autobus projel, protože „tam nikdo nestál“.
Protože i mně se to vícekrát stalo,
jezdím většinou k vlaku svým autem
jako asi většina. (viz 5 i více aut parkujících přes den u nádraží).
Když jsem se o tom bavil s řidiči z
Police n/Met, sdělili mi, že navrhovali,
aby byl dohodnut způsob signalizace
zpoždění vlaku, ale že ředitelství IREDO toto zamítlo jako nemožné. Za c. k.
Rakouska by to řešili jednoduše např.
červenou vlajkou nebo lucernou. Doporučuji se zamyslet nad personálním
obsazením úřadu, který po 100 letech
označí řešení této situace za n e m o
ž n é. Věřím, že noví příslušní úředníci
by řešení alespoň na zmíněné úrovni
vymysleli. Pokud ovšem nejsou prázdné
autobusy a naštvaní cestující součástí
záměru znechutit občanům demokracii.
Věřím, že se řešení najde a snad dřív
než před dalšími krajskými volbami.
S pozdravem
Ing Jan Osoba, Bukovice

Odpověď dopravního specialisty Královéhradeckého kraje
Vážený pane inženýre,
dovolte nám reagovat na Váš dopis.
Nejprve bychom Vás chtěli seznámit s
organizačními změnami v oblasti dopravní
obslužnosti Královéhradeckého kraje, které se udály v nedávné době. Od I. 1. 2014
vzniklo na Krajském úřadě nově Oddělení dopravní obslužnosti, na které přešly
kompetence v oblasti organizace regionální
dopravy ze společnosti OREDO. Společnost
OREDO, zůstává nositelem projektu Modernizace odbavovacího zařízení v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a správce
integrovaného tarifu IREDO, který platí na
všech regionálních autobusových linkách,
všech regionálních vlacích a rychlících v
Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Nové oddělení je připraveno řešit veškeré
připomínky od občanů a každou připomínku důkladně prověřit.
Pokud se nad Vámi uváděným problémem zamyslíme v širších souvislostech, je
nutné si přiznat, že zajištění přestupů mezi
dvěma různými módy je při provozních odchylkách stále nestabilní. K tomuto stavu
přispívá několik okolností. 1) neexistence
krajského dispečinku, jemuž by podléhal
provoz silničních i drážních dopravců zároveň a který by zajistil koordinaci vazeb. 2)
Objednatel nemá žádné smluvní a zákonné
„páky“, kterými by alespoň samostatné dopravce (zejména silniční) donutil k provozu
vlastních dispečinků po dobu občanského
dne a jejich vzájemné komunikaci. 3) drážní dopravci podléhají organizaci provozu
provozovateli železniční dráhy, tedy SŽDC,
s. o., a j ejich zaměstnancům, konkrétně
výpravčím a jejich dispečerům. 4) Ač by se
mohlo zdát, že jedním ze základních principů dopravců je zajištění spolehlivé dopravy
a kooperace, není tomu tak. Jakákoliv nadstandardní spolupráce je subjekty finančně

ohodnocena, což do důsledku vede k tomu,
že služby nejsou poskytovány na takové
úrovni, na jaké by si je objednatel, tedy Královéhradecký kraj představoval.
V současné době se stabilizací dopravy
zabýváme v komplexním měřítku. Zaběhnutou praxí jsou čekací doby autobusových spojů, které ale ve výjimečných
případech nejsou do důsledku precisně
aplikovatelné právě z důvodu vlastní ověřitelnosti možných přípojů, jako např. u žst.
Police nad Metují. V takových případech
slouží spíšejak o upozornění pro řidiče, že
zde dochází k dopravní vazbě, na kterou je
potřeba si dát pozor. Dodržování pravidel
pro vyčkávání spojů však mnohdy naráží na
samotný lidský faktor, kdy např. tyto čekací
doby z nějakého důvodu ignoruje nebo si
vykládá „po svém“. V takových případech
jsou potom dopravci sankcionování za nedodržení smluvních podmínek, ale cestujícímu již ujetý přípoj samozřejmě nezajistí.
Během září jsme započali první vstupní jednání se SŽDC a ČD na téma vyčkávání
vlaků na autobusové spoje. V rámci těchto
jednání probereme se zástupci obou společnosti možnosti, jakým způsobem ve vybraných stanicích, kde přípojné autobusové
spoje jen projíždějí, (nemají je jako výchozí
zastávku), mohou zaměstnanci přispět ke
spolehlivosti fungování systému regionální
dopravy.
Na závěr Vás chceme ubezpečit, že Královéhradecký kraj má zájem na spolehlivě
fungující veřejné dopravě a zabývá se každým podnětem ke zlepšení dopravní obslužnosti, na kterou vynakládá z rozpočtu
přes 650 milionů Kč ročně.
S pozdravem
Mgr. Dominik Prymš
dopravní specialista - technolog veřejné
dopravy oddělení dopravní obslužnosti

se tedy mění, je nestálé a pomíjivé, je tělo. To, co
je trvalé a neměnné, je duše.
Když tedy člověk pochopí rozdíl mezi duší a
tělem, může přejít k otázce smrti.
Krišna v Bhagavad gítě říká: „Ten, kdo se
narodí, musí zemřít, kdo zemře, musí se narodit.! Tento odvěký koloběh zrození a smrti se
nazývá reinkarnace (vstoupit do masa). Je výsledkem činnosti duše v různých tělech. Každý
čin, ať už dobrý nebo špatný, přináší svůj výsledek a člověk za něj sklízí reakce, to se nazývá
karma. Některé reakce přicházejí ihned, ale
některé činnosti musejí uzrát a výsledky přicházejí v delším časovém úseku. Smrt tedy znamená zánik těla, nikoliv nás samotných. Proces
umírání popisují Védy následovně – umírajícímu člověku se těsně před smrtí promítne jeho
celý život, uvidí sám sebe z pohledu druhé osoby, prožije znovu každý okamžik svého života
během několika vteřin. V této chvíli se vyhodnocuje jeho život a na čem spočine mysl, to určí
jeho další zrození. Poté se duše oddělí od těla a
nachází se v jemnohmotném těle. V této chvíli
– to, kam půjde – záleží na konkrétní duši a na

tom, jak žila.
Seberealizovaná duše odchází na jednu
z duchovních planet, které se nazývají Vaikunthy – ty se vyznačují úplným poznáním, věčností a dokonalou spokojeností. Pro duši, která
konala v životě nesobecké činnosti, je místo určení na nebeských planetách, kde zažívá několikatisícinásobně větší požitek, avšak i takováto
duše se musí po vyčerpání kreditu ze svých
zbožných činností vrátit zpět na Zemi. Pro
duši, kterou charakterizuje vášeň, je připravený zrod v lidské podobě. A pro člověka, který
využil lidské tělo pouze ke zvířecím činnostem,
a který zemřel v kvalitě nevědomosti, je předurčen zrod v nižších formách života, kde může
uspokojovat snadněji své tužby. Člověk, který
spáchal sebevraždu, zůstává v jemnohmotném
těle, a je známý jako duch. Po nějakém čase však
také dostává hrubé tělo v jednom z 8 400 000
životních druhů.
Pochopení tohoto systému, jeho Tvůrce
našeho postavení v něm, nás může vysvobodit
z nekonečného koloběhu rození a smrtí.

SMRT Z POHLEDU VÉDSKÉ KULTURY
Védská kultura podává jedinečný náhled
na život i na smrt. Mnoho lidí vnímá smrt jako
něco nechtěného, přesto je všem smrt vnucena.
Každý, kdo se narodí, musí zemřít. Smrt je tedy
součást života a je nutné vědět, co smrt znamená. Aby člověk pochopil, co to smrt je, musí nejdříve pochopit, kdo je a kdo není.
Na otázku „kdo jsme?“ Védy odpovídají:
“Jsme duchovní bytosti, naše Já je čistá energie
nazývaná átmá, neboli duše“.
Vlivem iluze se duše začne ztotožňovat se
svým tělem, tomuto tělesnému pojetí sama
sebe se říká falešné ego. Když se duše ztotožňuje s tělem, myslí si: „Jsem mladý, jsem bohatý,
jsem úspěšný, jsem krásný. Duše projevuje svoji přítomnost vědomím, které se šíří po celém
těle skrze krev. Átmá prochází různými tělesnými změnami.
Když se člověk narodí, má tělo dítěte, poté
má tělo dospělého člověka a postupem času
stárne a zaniká. Osoba sídlící v těle však zůstává stejná. Když jsem měl tělo dítěte, byl jsem to
já, když mám teď tělo muže, jsem to stále já, a
jestli budu mít tělo starce, budu to také já. To, co
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní

Máme tu zimní měsíc únor, ale letošní zima je u nás opět mírná a za zimními
radovánkami musíme do hor. Možná nás
ale ještě překvapí a potrápí. V církvi bude
únor liturgicky rozdělen na mezidobí a
dobu postní. V neděli 1. února jsme prožili svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově
„hromnice“), který nám připomněl biblickou událost popisovanou v Lukášově evangeliu - Ježíšova matka Maria byla podle židovských předpisů po narození chlapce 40
dní rituálně nečistá. Po uplynutí této doby
bylo její náboženskou povinností navštívit
jeruzalémský chrám, podrobit se očistným
obřadům a přinést Bohu zástupnou oběť za
prvorozeného syna (vše prvorozené totiž
náleželo Bohu). Při návštěvě chrámu došlo
k setkání se starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří v něm rozpoznali Krista,
Bohem vyvoleného kněze, proroka a krále,
Spasitele světa. Simeon prohlásil „Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka podle
svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly
tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny
národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě
tvého izraelského lidu“.
18. února pak Popeleční středou vstoupíme do období přípravy na Velikonoce,
tedy do doby postní. Tento den je dnem
přísného postu a při bohoslužbě kněz požehná popel z vrbových ratolestí, posvěcených v loňském roce o květné neděli. Tímto
popelem pak udělí „popelec“, tedy označí
přítomné věřící znaménkem na čele, nebo
jím posype hlavu (známé rčení o sypání popela
na hlavu) a pronese slova „člověče pamatuj, že jsi
prach a v prach se navrátíš“ nebo „čiňte pokání a
věřte evangeliu“. Toto jsou
jednoznačná připomenutí,
abychom si uvědomili, že
náš tělesný pozemský život
je pomíjivý, že je Božím darem, a vše je v jeho rukou,
sami si ho nemůžem darovat nebo prodloužit ani
o vteřinu. Co ale můžeme,
je upřímně se snažit změnit smýšlení, a v pokoře se
obrátit od pomíjivých věcí
a lidských nejistot k hodnotám trvalým, k dobrému
a milujícímu Bohu. Postní
doba je pozváním na cestu
proměny, která by nás měla
připravit na hluboké přijetí
daru spásy, skrze Kristovo
utrpení z lásky ke každému z nás. Sluší se ještě připomenut, že základními
pilíři dobré přípravy na
Velikonoce jsou modlitba

s četbou Písma svatého (pro obnovu vztahu
k Bohu), střídmost, zdrženlivost a odříkání v jídle, v zábavě a jiných méně důležitých věcech, tedy půst (pro obnovu vztahu
k sobě) a v neposlední řadě laskavost, milosrdenství a pomoc druhým, tedy konání
dobrých skutků (pro obnovu vztahů s lidmi
kolem nás). Nechme se tedy s otevřeným
srdcem a dobrou vůlí vést Bohem postní
dobou, a pojďme s Ježíšem jeho cestou, abychom mohli o Velikonocích upřímně obnovit naše křestní sliby a Vyznání víry. Postní
doba potrvá 40 dní, vyjma nedělí. Významnou příležitostí pro přiblížení se ke Kristu,
trpícímu za nás na kříži, a pro načerpání síly
k překonávání našich životních těžkostí, je
liturgie 14ti zastavení křížové cesty. Po
celou postní dobu budeme společně procházet křížovou cestu v našem kostele každý pátek od 17.00 hod.

V měsíci únoru budou bohoslužby
v Polici n. M. podle obvyklého pořadu:






v úterý a v pátek mše svatá od 17.00
hod, každý pátek po celou postní dobu
se od 17.00 hod. (přede mší svatou)
koná pobožnost křížové cesty,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,

v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s
nedělní platností,
v neděli od 8.00 hod.

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
v Út a Pá od 16.00 do 16.30 hod., ve středu
od 9.00 do 9.30 hod.

Rádi bychom všem popřáli pokojnou
dobu postní.
Za římskokatolické děkanství
v Polici nad Metují Ing. Jan Troutnar

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

25. ledna - 3. neděle v mezidobí
1. února - přeložený Svátek Uvedení
Páně do chrámu (hromnice)
8. února - 5. neděle v mezidobí
10. února - Památka sv. Scholastiky, řeholnice, patronky benediktinského řádu, (sestra sv. Benedikta)
15. února - 6. neděle v mezidobí
18. února - Popeleční středa, den přísného
postu
22. února - 1. neděle postní
1. března - 2. neděle postní

První měsíc nového roku se překulil a
přinesl s sebou mnoho nového.

yy Několikrát jsme v něm asistovali na místech dopravních nehod. Většinou jsme
řídili, či odkláněli dopravu.
yy Společně s Policií ČR jsme pátrali po pohřešované osobě.
yy V krátké době, kdy ležel sníh, jsme se
intenzivně věnovali sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků v našem
městě.
yy Při hlídkové činnosti jsme ve spolupráci s Vámi občany objevili vozidlo, které
bylo v celostátním pátrání vedené jako
odcizené. Věc si na místě převzala Policie ČR. Vozidlo bylo evidované pod SPZ
ve Slovenské republice a na našem území došlo k jeho odcizení.
yy Opětovně jsme řešili krize sociálně slabých občanů. Vyřizovali jsme stížnosti a
podání.
yy Na žádost útulku pro opuštěné kočky v
Polné Skrýšově jsme vyhlásili materiální sbírku na pomoc útulku. Žádáme Vás
všechny, jménem tohoto útulku, o materiální pomoc… krmivo, stelivo... případně hračky a vybavení pro chov koček.
Dary můžete nosit na naši služebnu v
době úředních hodin, či po domluvě s
námi kdykoli. Sbírka bude probíhat do
konce února… děkujeme.
yy Po jednání s krajskou veterinární správou došlo k odebrání týraného psa jednomu majiteli. Pes nebyl řádně krmen a
napájen. Ustájen byl naprosto nehorázným způsobem, za řetěz uvázán k plotu
bez přístřeší. Veterináři na místě rozhodli o jeho odebrání. Majitele pak čeká
správní řízení, a zřejmě vysoká pokuta.
Hezké dny…
ved. strážník Petr Zima
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SPORT
Sportcentra děkujeme a těšíme se na
další ročník turnaje," dodal druhý
pořadatel Pavel Vítek.
Zdroj: Naše Broumovsko

TENISOVÝ TURNAJ
ČTYŘHER

PRVNÍ LYŽOVAČKA NA
„NEBÍČKU“

Ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
se v sobotu 27. prosince uskutečnil 3.
ročník turnaje tenisových čtyřher,
který pořádal Tenisový oddíl Sokola
Bukovice. Startovalo 23 tenisových
párů rozlosovaných do šesti skupin.

První týden v roce 2015 nám konečně
napadlo pár centimetrů sněhu, který,
jak se později ukázalo, dlouho nevydržel. Díky mrazům, které předcházely
sněhové nadílce a hlavně ochotě lyžařského oddílu TJ Spartak, jsme mohli
vlek spustit. Ochotně nám pomohli
s ujetím napadaného sněhu na sjezdovce, aby přes noc umrzl, i když sami
si připravovali trať na závody, které
pořádali den poté.

dinách. Nově také na kluzišti byly
umístěny „podpěry“ pro naše začínající bruslaře. Chtěl bych poděkovat nejen všem dobrovolníkům, ale i firmě
Instalatérství Špaček za ochotu a rychlou pomoc se svářením „podpěr“
v době Vánoc a volna. Pevně věříme, že
se nám letos ještě povede kluziště
obnovit. Chtěl bych ještě touto cestou
upozornit, a apelovat, i na udržování
pořádku. Někteří neukáznění bruslaři
si přinesli občerstvení. Obsah zmizel v
žaludku, ale obal zůstal na zemi. Po
obou stranách kluziště jsou odpadkové
koše. Díky i za toto.

ZTRÁTY A NÁLEZY

S prvním sněhem a ledem se našlo
hned několik kusů sportovního
vybavení. Pokud postrádáte:
snowboard, brusle
nebo ochrannou přilbu,
přihlaste se na matrice
u pí Hambálkové.

POZVÁNKA

Do vyřazovacích bojů postupovaly
všechny páry. Po celkem vyrovnaných
bojích v předkole, osmifinále a čtvrtfinále do semifinále postoupily nejlepší
čtyři páry. V semifinále vyhrála dvojice
Vrzáček - Srubjan nad dvojicí
Matoulek - Zima ml. 6 : 4, pár Vítek Marx
porazil dvojici Strelec - Ryba
6 : 2. Na 3. místě skončil pár Strelec Ryba, když dvojice Matoulek - Zima
mladší musela zápas skrečovat kvůli
zranění. Vítězem turnaje se stal pár
Vrzáček - Srubjan, který ve vyrovnaném finálovém zápase porazil dvojici
Vítek - Marx 6 : 4. Po celý den byl k
vidění výborný tenis a věříme, že
všichni hráči rádi přijedou znovu,"
referoval o výsledcích turnaje jeden z
pořadatelů Petr Skalický.
"Velké poděkování patří sponzorům
Green 4 Plan, Hauk s.r.o., Primátor a.s.,
Skrblíkův ráj, Občerstvení Karel Šnábl,
Občerstvení Exner, Bowling Club Pluto, Chladírenský servis Petr Šnábl,
Drogerie Vávrovi, Pizza Don Pepe
Frost Food a.s., Topení, voda ,plyn
Sádovský Miroslav, Lékarna Kuklík,
K.J. MAX – lešení a Papilons a.s.. Všem
hráčům, sponzorům a zaměstnancům
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Bohužel v posledních letech je sněhu
čím dál méně, tak je potřeba využít
každé příležitosti. Nejen těchto
skromných 17 cm sněhu, ale i slunečné
počasí přilákalo první den přes 50
lyžařů. Ti si mohli vychutnat parádní
lyžovačku bez front, a na pevném
umrzlém „manžestru“. Vlek byl
v provozu pouhé 3 dny. Potom nám
manžestr omyl déšť a sjezdovka se
během necelých 2 dnů, změnila spíše v
koupaliště.

KLUZIŠTĚ NA SÍDLIŠTI

Vánoční svátky a s tím spojené prázdniny dětí a mládeže školou povinných
se několik let již tradičně potýkají
s nedostatkem sněhu a teplot většinou
nad bodem mrazu. Letos tomu zpočátku nebylo jinak. Naštěstí se zima
malinko umoudřila a přinesla mínusové teploty. Optimistická předpověď na
několik dní nám naskytla možnost,
opět začít s přípravou kluziště na
sídlišti. Ještě o svátcích se skupinka
dobrovolníků, převážně z řad tatínků,
chopila hadice a 3 dny starostlivě ve 45 hodinových intervalech stříkala vodu. Stříkání probíhalo i v nočních ho-

na veřejnou diskusi k nové
koncepci sportu a využití volného
času, která se bude konat v Polické
hasičárně

dne 26. 2. 2015 od 18:00.
Budeme rádi za Vaše podněty,
názory a návrhy, které povedou ke
zlepšení a rozvoji sportovních
možností v našem městě.

AKCE NA ÚNOR

sobota 21. února
O POHÁR BLÁZNIVÉ VIKTORKY
Turnaj ve florbale, tělocvična ZŠ,
Start: 8.00
Pořadatel: Viktorky
Police nad Metují
středa 25. února

BĚŽKOVÉ STŘEDY – *
Police n/Met-Nebíčko
Čas: od 16:00
Pořadatel: TJ Spartak Police
www.ski.polickej.net

* Závod se běží pouze za příznivých klimatických podmínek. Jako náhradní termíny jsou vypsány dny 11. 2. a 18. 2. 2015.

Více nanwww.sportvpolici.cz
Balák Martin

DOTAZNÍK O SPORTU A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
Vážení občané,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Tímto dotazníkem můžete přispět i Vy
svym nazorem k tomu, jakým směrem se má ubírat rozvoj našeho města v oblasti sportu, využití volného času a
práce s mládeží. Podněty vyplývající z tohoto dotazníku budou pouzity jako jeden z podkladu pro tvorbu koncepcní
strategie v oblasti sportovaní pro období 2014 – 2020. Vase odpovedi budou slouzit jako pracovní material.
Sve odpovědi, prosím, u jednotlivych otazek zretelne zakrízkujte/zaskrtnete.
Dotazník můžete vyplnit třemi způsoby:

1.

On-line na http://www.sportvpolici.cz/dotaznik/2015/sport-volny-cas

2.

Emailem na adresu info@sportvpolici.cz

3.

Vystřihnout a vyplněný dotazník odevzdat v Infocentru nebo vhodit do poštovní
schránky na dveřích Pellyho domů.
Dotazníky prosíme odevzdejte nejpozději do 27. února 2015.
Dekuji za zajem a cas straveny vyplnením dotazníku .

Martin Balák – sportovní referent

JSTE MUŽ NEBO ŽENA?
muž

žena

JSEM VE VĚKU?
10-17 let

18-30 let

31-40 let

41 - 50 let

51-60 let

60 let a starší

JSTE ČLENEM OFICIÁLNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE ? (Vyberte z nabízených možností)
nejsem

TJ Spartak

TJ Sokol

V neregistrovaném spolku

Jiné:

JAK ČASTO AKTIVNĚ SPORTUJETE ? ( Vyberte jednu z nabízených možností.)
vůbec

méně než 1x týdně

2-3x týdně

SPORTUJETE AKTIVNĚ NEBO PASIVNĚ?
nesportuji

aktivně sportuji

4-5x týdně

6-7x týdně

(Vyberte z nabízených možností)
divák - navštěvuji sportovní události
(pasivně)

sleduji v TV (pasivně)

VYBERTE 5 SPORTŮ DLE VAŠÍ OBLÍBENOSTI?
fotbal

florbal

volejbal

basketbal

nohejbal

hokej

stolní tenis

spinning
lezení

turistika

cyklistika

běh / běžky

plavání

tenis

badminton

lyžování

golf

squash

nesportuji

Cvičení (aerobik, zdravotní cvičení, zumba, jumping, pilates, joga apod.)

Jiné:
Pokračování na další straně...
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JAKÉ SPORTY AKTIVNĚ PROVOZUJETE? (Vyberte pouze ty sporty, které aktivně provozujete)
fotbal

florbal

volejbal

basketbal

nohejbal

hokej

stolní tenis

spinning
lezení

turistika

cyklistika

běh / běžky

plavání

tenis

badminton

lyžování

golf

squash

nesportuji

Jiné:

Cvičení (aerobik, zdravotní cvičení, zumba, jumping, pilates, joga apod.)
(Vyberte jednu z možností)

KAM CHODÍTE NEJČASTĚJI V NAŠEM MĚSTĚ SPORTOVAT?
kurty / sokolovna
TJ SOKOL
Police n/Met.

tělocvična ZŠ
nesportuji

víceúčelové
sportoviště

Kurty/sokolovna
TJ SOKOL
Bukovice

volná příroda
Jiné:

JAK HODNOTÍTE SPORTOVNÍ MOŽNOSTI V NAŠEM MĚSTĚ? (Oznámkujte jako ve škole)
1 - výborné

2 - chvalitebné

3 - dobré

DOJÍŽDÍTE PRAVIDELNĚ ZA SPORTEM?
ANO

4 - dostatečné

5 - nedostatečné

nevím

(Pokud ano, napište kam)

NE

JAKÝ JE DŮVOD DOJÍŽDĚNÍ?

JAKOU FINANČNÍ ČÁSTKU PRŮMĚRNĚ ZA MĚSÍC INVESTUJETE DO SPORTU?
100 - 500 Kč

1000 Kč a více

500 - 1000 Kč

JAK HODNOTÍTE PRÁCI S MLÁDEŽÍ?
1 - výborná

2 - chvalitebná

nesportuji

(Oznámkujte jako ve škole)

3 - dobrá

nedokážu posoudit

4 - dostatečná

5 - nedostatečná

KDO BY MĚL MÍT HLAVNÍ PODÍL NA SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ MLÁDEŽE? (Vyberte jednu z možností)
především
rodina

především
škola

především
sportovní organizace

především

především

město

stát

CO BY SE PODLE VÁS MĚLO V NAŠEM MĚSTĚ ZMĚNIT? (CO SE SPORTOVÁNÍ TÝKÁ.)

CO VÁM VE MĚSTĚ CHYBÍ? A CO SE VÁM NAOPAK LÍBÍ? (CO SE SPORTOVÁNÍ TÝKÁ.)
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Mistříčci, Mistři, Starostka …
Konec loňského roku i začátek toho nového je již řadu let spojen s turnaji v režii
SSK Pedro. Tenisový prosinec nabízí přihlášeným dvojicím šanci v Turnaji mistříčků a
to hned ve dvou kategoriích. Vítězství v kategorii soutěžáků si zaslouženě vybojovali
Kamil Švorčík se Štěpánem Horákem, kteří
v dramatickém finále porazili úřadující
držitele poháru – Pavla Suchánka s Láďou
Trejtnarem. Skupinu pro radost vyhrála
dvojice Martina Kovářová s Petrem Jansou,
které na stupně vítězů doprovodili druzí
Adéla Hažmuková s Martinem Kejdanou a
třetí Pavel Axman s Karlem Jandou. Turnaj
proběhl v obrovské pohodě a věřím, že nastolil tu správnou předvánoční atmosféru.
Turnaj mistrů – to už je jiná káva. Z pozvaných čtrnácti hráčů se nalosují dvojice a
mydlí se to v tenisu i badbintonu – od rána
až do noci. Zní to až neuvěřitelně, ale je to
už 27 let, kdy jsme si na tomto turnaji pinkli
poprvé …
Po dramatických zápasech si letošní titul v badbintonu vybojovali Rosťa Zeiska se
Slávkem Riegrem, finálovým vítězstvím nad
Petry- Jenkou a Jansou (21:19, 22:20). Hlavní soutěž – tenisovou – ovládla letos dvojice Vláďa Seidl a Pavel Hroch. Finále zvládli
v pohodě a porazili dvakrát Jirku – Čejchana
a Vlčka. Nemohu tady nezmínit neskutečnou bojovnost a neuvěřitelné zákroky Kuby
Kováře, to se opravdu jen tak nevidí – krásná práce !
Tradiční atmosféra v tradičním čase
znamená u tohoto turnaje jediné. Jsou tu
Vánoce, konec roku a je čas se radovat. Díky
všem zúčastněným za vydařenou akci.
Novoroční sportování je již patnáct let
spojeno s florbalovým turnajem „ O pohár
starostky města Police n.M.“. Nejstarší florbalový turnaj u nás nejen tak zahajuje šňůru
turnajů pořádaných řadou různých spolků
v Polici. Také letos jsme mohli přijmout jen
dvacet týmů, které hrály ve skupinách pro
radost a soutěžáků. Větší zájem bývá tradičně o to radostné hraní, i když úroveň předváděné hry odpovídá té soutěžní. Ale tak to
prostě je. Letošní ročník byl ve znamení nástupu mladých kvalifikovaných rozhodčích,
kterým patří obrovský díky za předvedenou
práci. Vždyť za pátek a sobotu jsme odehráli neuvěřitelných 56 utkání ! Všechno klaplo
jak mělo a tak jsme v sobotu večer končili
jen s patnáctiminutovým zpožděním. Díky
moc všem, kteří pomáhali – u zápisu, v bufetu, s přípravou a také za letošní novinky
v cenách. Ručníky s logem turnaje – tak to
tu ještě nebylo. Zápasy ve skupinách předurčily, které týmy si mohou pomýšlet na
vítězný pohár. Mezi patnácti družstvy nakonec zaslouženě vyhrál FBC Velká Leduj
před trutnovským týmem PAiNTER Boys a
FBT Žďár nad Metují. Nejlepším střelcem
byl Marek Bartoš s 18 góly, golmanem turnaje pak asi nevytíženější brankař Viktorek
– Klimeš. Potěšující je nástup nových hráčských generací a méně potěšující / tedy pro
nás / je neustále rostoucí úroveň hry. Je asi

načase udělat si turnaj pro nás pomalé neuměly, kteří ale mají tento sport rádi a chtějí
ho hrát, i když jim to tak nejde.
Soutěžní skupinu vyhrály opět Bakyho
Samyce. Bukovický kádr zcela po zásluze
vybojoval putovní broušený pohár. Hráli
prostě nejlépe. Druhé místo patří Buldokům a třetí Žďáru. Až za místními byli borci ze Skalice, Broumova. Asi to tady prostě

hrajeme dobře.
Nejlepším brankářem se stal Martin Balák a střelcem OZZ David Vávra. Poděkování
všem týmům za účast, předvedenou hru a
hlavně za nekonfliktní průběh celého turnaje.
Tak zase někdy …?
SSK Pedro – Petr Jansa
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Konečné výsledky:
V sobotu 17. ledna se na
umělé stěně v sokolovně v Polici
nad Metují uskutečnil již 24. ročník
závodu v lezení na obtížnost NOVOROČNÍ OPEN.
Letošního ročníku se zúčastnilo 40 lezců a lezkyň, přičemž závod neměl letos
po řadě let mezinárodní účast. Celkovou
kvalitu závodu pak podtrhovala účast čtyř
zástupců českého reprezentačního výběru.
Závodní cesty pro letošní ročník postavili opět Pavel „Alberto“ Hrubý a Jirka
„Prťka“ Koutský, kterým ještě pomáhali
Pavel a Honza Lokvencovi a Péťa Maixner.
Závod probíhal pod vedením ředitele závodu Pavla Axmana, který je i současným
předsedou pořádajícího HK Ostaš. Hlavním speakerem letošního finále závodu byl
Jirka „Heřman“ Škop.
Na úvod kvalifikace předvedli stavitelé
cest, jak je možné dosáhnout vrcholu v každé ze tří kvalifikačních cest (tzv. TOPu). Ve
třech kvalifikačních cestách se podařilo 7
borcům dolézt až na vrchol, přičemž dvě ze
tří kvalifikačních cest dolezly do samého
konce dokonce i 3 borkyně (!).
Postupový klíč do finále byl jury závodu v čele s hlavním rozhodčím stanoven
stejně jako v roce loňském na 12 v případě
mužů a juniorů, a 6 v případě žen a juniorek.
Celkovým vítězem se stal reprezentant
Tomáš Binter z Pece pod Sněžkou, který
jako jediný téměř překonal těžkou sekvenci kroků, kterou nachystali stavitelé finálové cesty 14 metrech lezení ve stropovém
převisu. Na druhém místě skončil Tomáš
Reich lezoucí za Boulder Club a se třetím
místem se musel spokojit v loni celkově
druhý junior Vojtěch Trojan.
V kategorii žen a juniorek zvítězila letos výborně připravená Daniela Kotrbová,
která byla těsně následována několikanásobnou vítězkou Novoročních open z let
minulých Eliškou Karešovou. Na třetím
místě celkově se umístila teprve sedmnáctiletá Eliška Vlčková.
V žádné z finálových cest se diváci nedočkali TOPu, tedy vrcholu cesty, i když
Tomáš Binter (notně vyzývající publikum
k větší spolupráci) byl hodně blízko, ale i
přesto panovala v sále výborná atmosféra
a spokojenost s výkony, jaké finalisté a finalistky předvedli. Výraznou zajímavostí
finále byla účast Ondry Slezáka z Rožnova
pod Radhoštěm, kterému v letošním roce
bude teprve 12 let (!). Nicméně Ondra se
s cestou, která je stavěna pro dospělejší a
hlavně vyšší závodníky snažil srdnatě popasovat. Jeho výkon byl publikem po právu
bouřlivě oceněn.
Dlužno dodat, že tradičním velikým
pozitivem závodu bylo početné publikum,
které v sokolovně opět vytvořilo bouřlivou
atmosféru, která finalisty motivovala a hecovala k výborným výkonům, za což všem
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Kategorie muži a junioři:
1. místo – Tomáš Binter (Rockpoint, ČEVAK)
2. místo – Tomáš Reich (Boulder club)
3. místo – Vojtěch Trojan (HO Komorní výtah, Scarpa)
4. místo – Martin Klemsa (HO Loko Teplice)
5. místo – Dalibor Muráň (COOLICH)
6. místo – Petr Havrda (Stěna Sobotka)
6. místo – Jan Zíma (HO Sedlčany)

Kategorie ženy a juniorky:
1. místo – Daniela Kotrbová (CC Ruzyně, Coolich, Ferrino)
2. místo – Eliška Karešová (HO Komorní výtah)
3. místo – Eliška Vlčková (Rockpoint, Ocún)
4. místo – Veronika Scheuerová (HK Lanškroun, Saltic)
5. místo – Lenka Slezáková (HK Rožnov pod Radhoštěm, Vertikon Zlín)
6. místo – Adéla Jeníková (Lezecký team Pardubice)

divákům z blízkého i vzdálenějšího okolí
patří velký dík!!
Na závěr je třeba poděkovat všem
sponzorům, kteří nám již několik let s pořádáním závodu pomáhají, a zároveň 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 nebo zpracovatele
výsledků! Zároveň díky lidem, kteří přijeli do Police závodit nebo fandit. Už teď se
těšíme na NOVOROČNÍ OPEN 2016, který
uzavře čtvrtstoletí pořádání tohoto závodu!!!
Za podporu tímto děkujeme Českému
horolezeckému svazu, městu Police nad
Metují, TJ Sokol Police nad Metují, a dále
těmto firmám a jednotlivcům: Sportiv
Redpoint, Doldy, Bufo, Lizard, VANGO-CZ,
Wikov, HUDY, Blue Fly, MAKAK, Tilak,
Ocún, MANMAT, RESTDAY, AIX, a PINGUIN.
Jirka Škop, HK Ostaš

Historie výroby
lyží v Čechách
Pro muzeum historie
lyžování ve Vrchlabí
sháníme lyže dvoužlábkové
blánovky, které cca od roku
1925 vyráběl kolář
František Hruška
v Hlavňově.
Kdo máte takové lyže na
půdě, nebo o nich víte,
ozvěte se na tel. 732165160.
Tonda Pohl – LO TJ Spartak
Police nad Metují

Autobusem na
plavání
Město Police nad Metují ve spolupráci se společností CDS Náchod s.r.o. nabízí
všem zájemcům možnost autobusové
přepravy do Aquaparku do Kudowy –
Zdrój.
Autobus bude jezdit pravidelně
(po předchozích přihláškách) od 7.
února do 28. března 2015, každou sobotu v 9.30 z polického náměstí. Otevírací doba aquaparku je o víkendu
od 10.00.
Autobus na Vás bude čekat celou
dobu na parkovišti. Čekací doba autobusu jsou maximálně 2 hodiny.
Minimální počet je 20 účastníků.
Po dohodě lze odjezd autobusu přizpůsobit. Přihlášky jsou k dispozici v Infocentru, nebo ke stažení na www.sportvpolici.cz
Cena za autobus tam i zpět je
100 Kč/1 jízdu. Zájemci se musí přihlásit v Infocentru vždy nejpozději do
středy v daném týdnu a zároveň zaplatit
100Kč/1 jízdu. Ke každé přihlášce dostanete kupón na 40% slevu na vstupné, který je platný nejen pro rodiny, ale
i pro jednotlivce na celé 2 měsíce! Cena
za hodinu v aquaparku je tak po slevě okolo 10zl. Vstupné si hradí každý
individuálně. Platbu lze provést platební kartou, nebo hotově ve zlotých!!!
V aquaparku můžete využít 6 plaveckých drah, divokou řeku, dvě výřivky,
tobogán cca 90 m, dětské brouzdaliště
se skluzavkou, masážní trysky, gejzíry
nebo sauna (za příplatek).
Autobus lze využít, třeba jen k cestě
do Kudowy, bez nutnosti návštěvy aquaparku. Lze také využít i vedlejší hotelový
komplex, kde je také možnost koupání.
Martin Balák

Poskytujeme rodinné finanční poradenství
založené na analýze potřeb klientů
Např. Životní a úrazové pojištění, stavební spoření i úvěry,
penzijní připojištění, povinné ručení, pojištění
odpovědnosti a majetku, investování do podílových,
akciových fondů, ...
Spolupracujeme téměř se všemi finančními institucemi na trhu.

• u půjček:

− snížíme měsíční splátky u stávajících úvěrů až o 25%
− možnost nastavení výše splátky kdykoliv dle potřeb klienta
zdarma
− mimořádné splátky kdykoliv zdarma
− Vybereme a zpracujeme nejvýhodnější hypotéku na bydlení,
pomůžeme s oddlužením
6. 2. - 8. 2. ZAVŘENO
Pátek 13. 2. od 19 hod. promítá Martin Obst


KAVKAZEM NA MOTORCE

Sobota 14. 2. hrají od 19 hod. KAMARÁDI OSADY 5
Pátek 20. 2. od 19 hod. promítá Ondřej Kalousek


HIMALÁJE ISLAND PEAK

Pátek 27. 2. od 19 hod. promítá Jiří Pášma


POPRVÉ V CHAMONIX
CELÝ VÍKEND 27. 2. – 1. 3. VEPŘOVÉ HODY

• Běžný účet:

− Vedení účtu zdarma, výběry ze všech bankomatů v ČR
zdarma
− Poradíme, jak finančně zabezpečit vaše děti nejen na studia,
jak finančně zabezpečit vás pro nenadálé životní situace

Najdete nás v budově na náměstí nad samoobsluhou
(vchod z boku)

Úřední hodiny - Fincentrum, a.s.:

Zdenka Galinová tel. č. 603526179,
email: zdenka.galinova@fincentrum.com

Út a Čt

9 - 12, 13.30 - 16 hod.

Hana Brahová

tel. č. 737663524,

email : hana.brahova@fincentrum.com

Po

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE,
ZPRACOVÁNÍ MEZD,
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95
Tel.: 737178406
Email:
stanislava.holeckova@seznam.cz

IČO 66303486

9- 11, 14 - 16 hod.

IČO 66304351

PRONAJMU
prodejnu cca 30 m2
v centru Police nad Metují

Tel.: 736 480 070
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JÍDELNA V PELLYHO DOMECH
Vás srdečně zve

19. - 20. února 2015 na Vepřové hody
připravíme pro Vás domácí jitrničky, žemlová jelítka, kroupy, prejt, tlačenku, ovar,
zabíjačkový guláš (prodej též přes ulici)

28. února 2015 na Zvěřinové hody od 10 do 21 hodin
připravíme tradiční hotové i minutkové pokrmy (prodej též přes ulici)

rezervace na tel. 777 828343
Dále nabízíme:

- rozvoz obědů v Polici nad Metují a v Bukovici, denní výběr ze dvou polévek a čtyř pokrmů,

samozřejmostí jsou i poloviční porce a donáška obědu až domů

- zajištění rodinných oslav, smutečních hostin, firemních večírků, školení, seminářů, včetně

obsluhy a pohoštění

- svatební hostiny (společenský sál v Pellyho domech)
- nabízíme catteringové služby (studené i teplé rautové výrobky, veškeré nápoje, zapůjčení inventáře atd.)

Dotazy rádi zodpovíme na tel. 777 828343 nebo přímo v jídelně v Pellyho domech
Na Vaši návštěvu se těší Martin Exner s kolektivem zaměstnanců.

PRONAJMU
ŘADOVOU GARÁŽ

Zajišťujeme veškeré
činnosti související
s lesním hospodářstvím
•
•
•
•
•
•
•
•

výsadba a vyžínání
prořezávky a probírky
mýtní těžba a extrémní kácení
ošetřování porostů
přibližování (kůň, traktor,...)
výkup lesů a dřeva
zajistíme povolení k těžbě
zajistíme dotace na lesní práce

JIŘÍ SCHOLZ - lesní práce
Machov 195, tel.: 605 440 732, e-mail: lesnipracescholz@seznam.cz
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v Ostašské ulici
v Polici nad Metují.
Volná ihned. Cena dohodou.
Zájemci volejte na telefon

732 335 172

PRONAJMU

PRODEJNU

cca 30 m2
v centru Police nad Metují
Kontakt: 736 480 070

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

Broumov

Police n. Metují

Datum:
24. 2. 2015
v 15.00 hod.

Datum:
26. 2. 2015
v 15.00 hod.

Informace
na tel. číslech:
491 522 877,
777 621 552

http://autoskolafiedler.cz

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

KOUPÍM
POZŮSTALOST
veteš, vyklidím půdu,
sklep, dům, byt.
Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM STARÉ HRAČKY

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., Parkány 466, 547 01 NÁCHOD
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PRONAJMU
BYT 2+1

v rodinném domě
se zahradou
v Polici nad Metují
Vzdálenost
do centra
cca 5 minut
pěšky.
Kontakt:
731 716 004

PRONAJMU
BYT 3+1

PRONAJMU
BYT 3 + KK

- nejvyšší nabídce -

v rodinném
domku se zahradou
ve Velkém Dřevíči

v Polici nad Metují v
centru města po celkové rekonstrukci.
Volný ihned.

TELEFON:

TELEFON:

Zájemci volejte

PRODÁM
GARÁŽ 24 m2
v Polici nad Metují,
Ostašská 267,

607 550 227

737 261 680

731 171 949

Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•
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Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

Pozor! Jedinečná interaktivní výstava

Play Broumovsko UŽ JEN
do konce února 2015.
O jarních prázdninách otevřeno také v pondělí 2. 2. 2015.
Výroba přáníček a dárečků pro rodiče,
papírové sovičky, výroba masek a velký KARNEVAL.

Areál textilních závodů
Veba a. s. v Broumově.
Přijďte objevit svou tvůrčí fantazii,
hrát si a zažít nezapomenutelné chvíle
na výstavě Play.
Těšíme se na Vás.

w w w. p l a y b r o u m o v s ko . c z
Záštitu nad projektem převzal – Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje a Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.
Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partner

Partneři
REKLAMA & MARKETING

PLAY Broumovsko-poster_A4-ukonceni_BN.indd 1

16.01.15 13:43

l
a
i
r
o
it
d
e
O
T
FO

ční vytrubování
23. 12. Předváno

ky v Dřevěnce
n
á
v
o
d
ra
í
n
im
Z
13. 12. - 4. 1.

razech
ké události v ob
aneb kvíčerovs

lo
Vůbec poprvé byátní
ik
un
i
o
en
vystav
řování
zařízení na napa
a ohýbání lyží.

městím opět
Díky skautům ná světlo jako
é
sk
m
tlé
zářilo Be
ví a naděje.
symbol přátelst

rt
benefiční konce
24. 12. Vánoční
y
u Zelené kapličk
Firma Emila
Katschnera
z Police měla před
první světovou
válkou na výrobu
bruslí monopol kov celém Rakous
-Uhersku.

ly
Sáňe rohačky by pro
n
je
ne
ny
ívá
využ
ně
zábavu, ale hlav ážení
pro práci - ke sv
dřeva či sena.

ý sbor
Polický chrámováčkově
si ke kapli v Tich nout
lese přišli poslech
i.
četní posluchač

skej vejšlap
v
ro
st
e
ilv
S
.
2
1
.
31
k Čertově skále

Polici
31. 12. Silvestr v

ertův
Kdo ochutnal „Č čerta
se
el
us
m
ne
,
šleh“
buřtíkem
bát, a voňavým :-)
ad
hl
at
mohl zahn

u
ohár na Nebíčk
p
í
n
č
e
d
e
tř
S
.
1
.
7

alový turnaj
16. - 17. 1. Florb arostky města
O pohár st

Velká Ledhuj
Útok hráče FBC rnaje). Nejlepším
tu
ěz
vít
jší
dě
(poz
l Melichar, který
střelcem týmu by
proti bratrovi.
ál
hr
za
si v zápase
Vítězka Daniela
Kotrbová
odpočívá před
přelezením do
stropového
převisu.
se lyžařům
Po třech letech dat závod
řá
po
us
podařilo
ru na Nebíčku.
středečního pohá
lcí a všichni
ve
Startovali malí i maximum.
li
da
dy
jíz
é
do sv

FBT Žďár n. M.
Žlutočerný tým radost“
ve skupině „pro l 3. místo.
celkově vybojova

í open
17. 1. Novoročn

h let Eliška
Vítězka z minulýc
lkově 2. místo)
ce
Karešová (letos upové pasáže
při odlezu z nástisu.
do velkého přev

