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Nebíčku
Police, vlek na

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU PŘED ŠATNAMI VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
Těsně před koncem roku proběhla, jako jedna z posledních akcí,
úprava chodníku u víceúčelového sportoviště. Zatravňovací dlažba
byla nahrazena dlažbou zámkovou, která zajistí pohodlnější přístup
k šatnám a sportovním plochám jak pro pěší, tak i pro cyklisty a
umožní i bezproblémový příjezd techniky při údržbě areálu. Práce
v hodnotě 56 tis. Kč bez DPH provedla firma Miroslav Pfeifer.
Ing. Pavel Pohner, foto Martin Balák

INFORMACE Z RADNICE
Mozaika z radnice...

který vystřídá čas svátků, předsevzetí,
uvědomění si.
yy Ještě se dovoluji vrátit a poděkovat
za příjemné chvíle dětských besídek,
koncertů, společných setkání. Snad si
ani nedovedeme představit, co času výsledek snažení, který nám byl „naservírován“, vyžadoval.
yy Policko se může pyšnit sílou spolkových tradic. Udržováním, ale i vznikem
nových, které jsou vesměs generačním
pokračováním. Třeba Vám příspěvek
doc. Straucha, Bóži, pomůže k uvědomění si. (viz. str. 35 - 40)
yy Ráno moudřejší večera je osvědčené
lidové rčení. Mnohdy se nám zdá malichernost zásadní a neřešitelná. Stačí se
malinko povznést a může být lépe. Díky
dotačním podporám se nám v republice
rozrostly rozhledny víc než houby /alespoň vloni/. Zajeďte si na Slavíkov nad
Hronovem, na Čáp na Bišiku, do Mirošova za Meziměstím… rozhlédněte se
z místních rozhledem po kráse kolem a
koukněte dolů…. Titulka letošních čísel
Polického měsíčníku bude patřit opět
fotkám Oldy Jenky. Jeho syn Libor nám
nabídne fotky z nadhledu, které pořizuje
na svém motorovém padáku. Věřím, že
Naplněný čas Vánoc a do roku 2016 zdraví,
Vás fotky potěší a pomohou i ke zdraosobní i pracovní spokojenost, naději a víru
vému povznesení.
yy Ani letos nebude v měsíčníku chybět
přeje Městský úřad
soutěž. Tentokrát se k ní budete muset
a město Police nad Metují
proluštit. Opět Vám tajenka buď napoyy A je leden – 2016! Za tímto telegrafickým
ví nebo se bude ptát a Vy budete zjišťovat.
sdělením, jehož skutečnost všichni proV informačním centru budou čekat na Vaši
odpověď a drobně oceňovat.
žíváme, se skrývají prožitky konce roku
minulého. Chystání Vánoc, zklidnění před yy Před koncem minulého roku se nám povedSilvestrem a vstoupení do běžného života,
lo vydat Listování v polických kronikách
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a Polici nad Metují – Dějiny města v regionu v běhu let. Dvou CD. Za vším stojí
autor Miroslav Pichl. Každý, kdo se jen
trošku věnuje historii, musí před Mirkem
smeknout pomyslný klobouk. Díky němu
má Police pečlivý, systematický, seriózní,
přehled o své minulosti. Děkujeme!
yy
Přemýšleli jsme, jak Mirkovi nejen
poděkovat, ale i dát najevo obdiv, úctu. Na
svém posledním jednání se všichni členové letopisecké komise shodli na navržení
Miroslava Pichla čestným občanem Police nad Metují. Níže najdete přehled těch,
kteří byli v historii takto poctěni. Kromě
pana Pichla bude RM a ZM předložen návrh na udělení čestného občanství Vojtěchu
Josefu Vítovi OSB, in memoriam, MUDr.
Marii Svatošové – zakladatelce a neúnavné propagátorce hospicového hnutí u nás,
Josefu Haukovi – podnikateli, bývalému
místostarostovi Police nad Metují. Komise také předává k posouzení odnětí občanství Klementu Gottwaldovi. Za svého
působení na radnici jsem čestné občanství
nikdy neudělovala. Vnímám tento akt jako
velmi zásadní a zodpovědný, proto dávám
možnost Vám všem se vyjádřit, zapojit do
diskuse. Osobní, mailové, telefonické. Tato
problematika bude na programu únorového
veřejného jednání zastupitelstva města. Do
té doby máte možnost se i Vy vyjádřit. Váš
hlas určitě bude slyšet.
Vážení a milí,
přeji Vám i v tomto roce především zdraví,
radostnou mysl a chuť snít. „Chudý není ten,
kdo nemá ani cent. Chudý je ten, který nemá
žádný sen.“ /Henry Ford/
S úctou

Ida Jenková

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA POLICE (NAD METUJÍ)
1. FRANTIŠEK PALACKÝ

Narozen 14. června 1798 v Hodslavicích,
zemřel 26. května 1876 v Praze. Český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé
Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku „Otec
národa“.

2. FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER

Narozen 10. prosince 1818 v Semilech,
zemřel 3. března 1903 v Praze. Český politik,
publicista a spoluzakladatel a druhý vůdce
Národní strany, později zvané jako Staročeská
strana.

3. JUDr. et PhDr.
VÁCLAV VLADIVOJ, rytíř TOMEK

Narozen 31. května 1818 v Hradci
Králové, zemřel 12. června 1905 v Praze.
Český historik, politik a pedagog. Autor znamenité monografie „Příběhy kláštera a města
Police nad Medhují“.
První tři osobnosti v tomto pořadí obdrželi
titul čestného měšťanství města Police spoPolický měsíčník - LEDEN 2016

lečně. Stalo se tak při schůzi obecního zastupitelstva dne 10. května 1861, kdy bylo
„jednohlasně uzavřeno, že pánové František
Palacký, Ladislav Rieger a Václav Vladivoj
Tomek, deputovaní v říšském sněmu, zdejšího
měšťanského práva účastnými jsou.“

4. JAN NEPOMUK IGNÁC ROTTER,
OSB, ThDr.

Narozen 27. února 1807 v Broumově,
zemřel 4. května 1886 v Broumově. Opat
břevnovsko-broumovského
benediktinského kláštera, první infulovaný zemský prelát
Království českého, biskupský rada, člen rakouské panské sněmovny atd.
Jako ocenění zásluh břevnovsko-broumovského opata Jana Nep. Ign. Rottera o polickou
obec mu bylo k 25. výročí trvání jeho opatského úřadu dne 8. prosince 1869 uděleno
z rukou purkmistra Jana Kejdany a lékárníka
Josefa Opitze čestné občanství města Police.

5. ANTONÍN HAUSMANN

Narozen 23. 11. 1808 v Úpici, zemřel 31.
prosince 1885 v České Skalici. Od roku 1826

učitel v Polici n. Met.
Zasloužilému
učiteli
Antonínu
Hausmannovi, veřejnému a kulturnímu činiteli, bylo čestné občanství uděleno dne 1. května
1873 u příležitosti jeho odchodu z Police po
47 letech učitelské služby.

6. P. COELESTIN JEŘÁBEK, OSB,
PhDr.

Narozen r. 1802 ve Volyni, zemřel 28.
května 1879 v Polici n. Met. Člen řádu sv.
Benedikta v Broumově, inspektor polického
klášterního velkostatku.
Čestné občanství mu bylo uděleno dne 2. září
1877 při oslavě jeho kněžských druhotin „pro
jeho mnohé zásluhy o chudinu polickou“.

7. FRANTIŠEK PÁŠMA

Narozen 20. března 1847 ve Velké
Ledhuji, zemřel 5. ledna 1899 v Polici n. Met.
Obchodník s koloniálním zbožím, starosta
města v letech 1885-1891 a 1895-1899.
Františku Pášmovi bylo čestné občanství města Police uděleno na mimořádné
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schůzi obecního zastupitelstva dne 19. 3.
1897 za „jeho upřímné snahy o prospěch a
blaho obce“ při příležitosti jeho padesátých
narozenin.

8. VILÉM PELLY starší

Narozen 20. prosince 1849 v Polici n.
Met., zemřel 26. března 1939 v Mělníku.
Majitel textilních továren, výrobny lihových
nápojů, cihelen, zemědělských statků.
Průmyslníku, štědrému mecenáši a trojnásobnému starostovi města Vilému Pellymu
bylo uděleno čestné občanství města na schůzi obecního zastupitelstva dne 30. listopadu
1899.

9. ALOIS JIRÁSEK

Narozen 23. srpna 1851 v Hronově, zemřel 12. března 1930 v Praze. Gymnaziální
profesor, prozaik, dramatik a politik, autor
řady historických románů.
Čestné občanství mu bylo uděleno na
zasedání obecního zastupitelstva dne 9. srpna
1901 „za zásluhy, jichž co spisovateli dlužno mu přiznat, u příležitosti jeho 50-tých
narozenin.“

10. PhDr. JOSEF BERNHARD

Narozen 30. října 1848 v Polici n. Met.,
zemřel 11. května 1909 v Praze. Profesor matematiky a fyziky, od roku 1892 ředitel gymnázia na Královských Vinohradech.
Konal četné lidové přednášky po celých
Čechách, popularizující fyziku, filosofii a psychologii; např. v Polici předváděl roku 1878
poprvé elektrické světlo. Významně se svými
intervencemi na příslušných místech v Praze
přičinil o zřízení dívčí měšťanské školy
v Polici. Čestným měšťanem města Police byl
jmenován dne 12. května 1902.

11. JIŘÍ KRISTIÁN, kníže z LOBKOWICZ

Narozen 14. května 1835, zemřel 21. prosince 1908 v Praze. Český šlechtic, v letech
1883 – 1907 prezident zemského sněmu (nejvyšší zemský maršálek).
Za své zásluhy o českou samosprávu byl
v den svých 70. narozenin roku 1905 jmenován čestným měšťanem města Prahy; k tomuto jmenování se rovněž připojila celá řada
venkovských měst. Jeho jmenování čestným
občanem Police dokládá přípis z jeho kanceláře ze dne 11. 7. 1905, kterým obecní zastupitelstvo města Police obdrželo poděkování
nejvyššího maršálka Království českého, Jeho
Jasnosti Jiřího Kristiána, knížete z Lobkovic
za udělení čestného občanství města Police.

12. TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

Narozen 7. března 1850 v Hodoníně, zemřel 14. září 1937 v Lánech. Pedagog, filosof
a politik.
Prezidentu republiky T. G. Masarykovi
bylo čestné občanství města Police nad Metují
uděleno na slavnostní schůzi městského zastupitelstva dne 6. března 1935 u příležitosti jeho
85. narozenin.

13. ALEXANDER JAKOVLEVIČ
GREČIŠNIKOV

Narozen v Rusku cca roku 1899, zemřel
v SSSR po roce 1959.

2

Kapitán Rudé armády Alexander
Jakovlevič Grečišnikov byl jako zajatec nasazen v německém opravárenském podniku SS
v České Metuji. V květnu roku 1945 vytvořil
na Policku partyzánskou skupinu a napomáhal domácímu odboji. Nositel Čsl. válečného
kříže A. J. Grečišnikov se stal čestným občanem města Police n. Met. rozhodnutím pléna
místního Národního výboru dne 4. října 1945.

14. KLEMENT GOTTWALD

Narozen 23. listopadu 1896 (asi)
v Dědicích na Moravě, zemřel 14. března 1953
v Praze. Komunistický politik, od r. 1929 poslanec Národního shromáždění, od roku 1948
prezident čsl. republiky.
Čestným občanem města Police nad
Metují byl prezident Kl. Gottwald jmenován
dne 22. listopadu 1948 na slavnostní veřejné
plenární schůzi Místního národního výboru
konané v Kolárově divadle.

15. PhDr. JOSEF BROŽEK

Narozen 14. srpna 1913 v Mělníku, zemřel
18. ledna 2004 v USA. Světoznámý psycholog
a antropolog.
Pobyt v Polici n. Met. v letech 1921 až
1929 se mladému Josefu Brožkovi vryl hluboko do duše. Sám vyznal, že „Policko je kraj,
který v mém duševním životě hrál tak nesmírně
důležitou, jedinečnou úlohu. Kořeny myšlení a
cítění, tedy mé osobnosti, jsou v Polici.“ Dne
23. března 1992 se městská rada svým usnesením rozhodla, aby byl prof. Josef Brožek
jmenován čestným občanem města Police nad
Metují. To se uskutečnilo při jeho návštěvě
Police n. Met. dne 20. srpna 1992, kdy mu
bylo čestné občanství slavnostně uděleno.


Čestné občanství – co tento titul vlastně znamená? Ottův naučný slovník jej například definuje takto: „čestné občanství
jest vyznamenání, které obec udílí za zvláštní zásluhy, jež si někdo získal o veřejnost vůbec, zvláště pak o obec samu.“ Paragraf 9
Obecního zřízení z roku 1864 pak stanoví,
že „každá obec má na vůli, jmenovati zasloužilé muže, jsou-li rakouští občané státní, čestnými měšťany nebo čestnými občany.
Aby jmenování bylo platné,je zapotřebí, aby
k němu svolily dvě třetiny veškerých členů
obecního výboru a to tajným hlasováním.“
Připomeňme ještě, že čestní měšťané měli
v Rakousku-Uhersku i jistá přednostní
volební práva v obci.
Zákonem č. 304/1920 bylo na počátku první republiky „zrušeno právo obcí
udíleti čestné měšťanství; čestné občanství zůstalo, ale tím, že pozbyly významu
výhody při volebním právu, stalo se ryzím
vyznamenáním.“
V současnosti je čestné občanství institutem správního práva, které upravuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb. (hlava II., díl
1, § 36). V České republice lze udělit pouze
čestné občanství obce, města (nebo městské části hlavního města), a to fyzickým
osobám, které se zasloužily o jejich rozvoj.
Čestné občanství je možné udělit občanům

České republiky i občanům jiných států,
kteří se zvláště významným způsobem zasloužili o obec, město, městskou část nebo
podstatně přispěli k rozvoji demokracie,
humanity, vědy, kultury a sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní spolupráce.
Čestné občanství je možné udělit in memoriam. O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo obcí, měst,
městských částí v samostatné působnosti,
občané mohou podávat návrh na udělení
čestného občanství prostřednictvím těchto zástupců. Tolik stručný přehled o právním pozadí udělování čestného občanství
v minulosti a dnes.

Poznámka Miroslava Pichla:

Dalo by se předpokládat, že by se představitelé totalitních režimů čestným občanstvím našich měst chlubit neměli. Vzhledem
k tomu, že je Klement Gottwald historiky
hodnocen jako osoba, mající přímou politickou odpovědnost za stovky vražd, statisíce
deportací a věznění i za zplundrování země,
o jejíž osudech po dobu pěti let rozhodoval,
nabízí se i otázka jeho čestných občanství,
dosud přetrvávající v mnoha městech i po
změně politického klimatu v roce 1989.
Mnohá česká města jej čestného občanství
bez okolků zbavila (např. Brno, Znojmo,
Kladno, Kroměříž, Ostrava, Plzeň atd.), jiná
města, a je jich v České republice nejméně
ještě dvacet (např. České Budějovice, Český
Krumlov, Králíky, Uherský Brod, Chrudim
atd. – a paradoxně i sám Zlín, jehož jméno – Gottwaldov – nesl od roku 1949 do
roku 1990) většinou argumentují tím, že
nemíní „nepřípustně přepisovat historii“.
Do tzv. „přepisování historie“ se nehrnou
ani ta města, která čestným občanstvím
v minulosti vyznamenala masového vraha
J. V. Stalina (České Budějovice, Kadaň,
Chrudim, Lanškroun) nebo strůjce sovětské
okupace republiky v r. 1968 Leonida Iljiče
Brežněva (Hluboká n. Vltavou). Ovšem
vrcholem je dosud trvající čestné občanství válečných zločinců Konráda Henleina
v Králíkách či v Benešově n. Ploučnicí a
Adolfa Hitlera v Písku a v Lanškrouně.
Také v Polici n. Metují byl učiněn pokus
čestné občanství Klementu Gottwaldovi
odejmout – ovšem s negativním výsledkem.
Domnívám se, že často halasně proklamovaný argument „nebudeme vytrhávat listy
v kronikách, české dějiny nebudeme měnit“ neobstojí. Tak jako se tenkrát plénum
Národního výboru usneslo čestné občanství
Klementu Gottwaldovi udělit (možná i ne
zcela dobrovolně), nyní současné obecní
zastupitelstvo, u vědomí všeobecně známých morálních kvalit vyznamenaného, se
usnese čestné občanství zase odejmout. Nic
víc, nic míň. Není to žádné měnění historie,
je to jen její další pokračování.
Miroslav Pichl
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STRATEGICKÝ PLÁN

Přání do nového roku
Nový rok ukrojil jen pár svých dní, a život se po dnech odpočinku a klidu vrací do starých známých kolejí. Přeju Vám, aby se
Vám po kolejích těch Vašich životů jelo v průběhu celého roku
2016 bezpečně, plynule, aby tmavé tunely byly co možná nejkratší,
abyste nenabírali zpoždění, které by Vás mohlo stresovat, a abyste
do cílové stanice roku dojeli šťastní, zdraví a spokojení! Není toho
málo, co Vám přeju, a je to možná trochu naivní, ale nebylo by to
krásné, kdyby nám to podle těch přání všem vyšlo?
J. Škop, místostarosta

Poplatek za odpady - změny v roce 2016

S přijetím nové vyhlášky o místním
poplatku za „likvidaci komunálního odpadu“ s účinností od 1. 1. 2016 dochází
k několika zásadním změnám.
yy základní sazba poplatku pro rok 2016 je
nově 672 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 122 Kč
poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši
nejpozději do 30. 4. 2016 – zaplatí tedy
konečných 550 Kč za celý rok
yy splatnost poplatku je nově do 30. 6. 2016
yy sleva na studenty činí 50% z roční sazby

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky města zůstávají víceméně beze změny,
jen některé nám nově přiznává přímo zákon o místních poplatcích. Nárok na jejich přiznání je nutné uplatnit nejpozději
do 31. 12. 2016. Poté k nim již nemusí být
přihlédnuto.
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na
městském úřadě.
K navýšení poplatku za odpady došlo
z několika důvodů. V řadě prvé je třeba
konstatovat, že i přes navýšení poplatku
město de facto každého občana dotuje,
neb skutečná výše nákladů na provoz
celého odpadového systému ve městě
vychází při přepočtu na jednoho občana
ještě o více než 100 Kč vyšší. Zákon nám
však v tomto ohledu stanoví určité meze,
přičemž těchto mezí jsme se nyní drželi.
V řadě druhé je třeba uvést, že poplatek
za odpady v několika posledních letech
stagnoval, přesto, že náklady na svoz
odpadu stoupaly. S ohledem na probíhající hospodářskou recesi, resp. na její
dozvuky jsme v minulých letech drželi
uměle výši poplatku na stejné úrovni, a
tíži nákladů jsme přenesli na bedra města (i za cenu, že nebylo na jiné důležité
výdaje). V loňském roce jsme se pokusili
naposled udržet výši poplatku na stejné
úrovni s tím, že jsme očekávali výrazný
úbytek tonáže odpadu s ohledem na zavedení systému domovních kompostáren, a hnědých kontejnerů. Bohužel, separace biologického odpadu se na tonáži
odpadu směsného téměř neprojevila, a
tak jsme během podzimu, při práci na
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výpočtu poplatku pro rok 2016 museli chtě nechtě rezignovat na dlouholetý
trend umělého držení ceny poplatku
mimo ekonomickou realitu, a museli
jsme přikročit k zvýšení poplatku. Aby
pak byl dopad do peněženek nás všech
co možná nejméně drastický, ponechali
jsme jako součást vyhlášky ustanovení o
úlevě, která bude poskytnuta všem, kteří
uhradí poplatek za odpady do určitého
data – nově do 30. 4. 2016, přičemž tato
úleva je naopak vyšší než v letech předchozích. Jelikož je v poslední době silný
tlak veřejnosti na to, aby města a obce
hospodařili se svěřenými prostředky
jako řádní hospodáři, věřím, že i toto navýšení přijmete s pochopením.

Poplatek ze psů beze změn v roce
2016

yy 300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
yy 500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 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. Bližší údaje k platbě uveďte
do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou
na terminálu přímo v pokladně úřadu.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991
Adamová Daniela /odpady/
tel. č. 498 100 916
Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz

Jiří Škop, místostarosta
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky

- zpráva z dotazníkového
šetření

Ve druhé polovině letošního roku byly zahájeny práce na strategickém plánu rozvoje města
Police nad Metují. Naše město se tímto krokem
zařadilo mezi progresívní samosprávy, jež si
uvědomují význam dlouhodobého, koncepčního plánování svého rozvoje, ale i důležitost
zpracování tohoto dokumentu pro čerpání evropských prostředků.
Zatímco okolní města již tento dokument
zpracovaný mají, ať se jedná o Broumov,
Hronov, Náchod či Červený Kostelec, Police
nad Metují jej nyní zpracovává a je naší snahou do tohoto procesu co nejvíce vtáhnout jak
obyvatele, tak subjekty, které ve městě působí a
mají na jeho chod a rozvoj významný vliv.
V té souvislosti proběhlo v listopadu t.r.
dotazníkové šetření, kde měli naši občané, ale
i podnikatelé a neziskové organizace možnost
vyjádřit se k dění ve městě, ke stavu a kvalitě
jeho jednotlivých složek, ale třeba i k vedení
města a fungování městského úřadu. Kromě
těchto hodnocení nás zajímaly i názory občanů
na jeho další rozvoj.
Protože snahou radnice bylo umožnit zapojení všem našim občanům, byla kromě tištěné
distribuce dotazníků prostřednictvím Polického
měsíčníku, zajištěna i jeho webová verze, kterou hojně využily zejména mladší ročníky a
podařilo se tak vtáhnout do dění i nastupující
generaci.
Přestože byli v posledních měsících naši
občané žádáni o součinnost a vyjádření svých
názorů prostřednictvím anket na různá témata
organizovaných městským úřadem, je třeba velmi ocenit, že projevili trvající aktivitu a zájem
o dění ve městě a ve stanoveném termínu bylo
doručeno bezmála 250 kompletně vyplněných
dotazníků, což je v přepočtu na obyvatele lepší
výsledek, než jakého dosáhli při obdobných šetřeních v některých okolních městech. Pozadu
nezůstaly ani naše spolky a neziskové organizace, jichž odpovědělo celkem devět a aktivitu
projevily i podnikatelské subjekty, jež přispěly
k utvoření obrázku o ekonomické aktivitě ve
městě a podmínkách pro podnikání a tvorbu
pracovních míst.
Přestože detailní analýzy výsledků, stejně
jako finální zpráva z šetření nejsou zatím dokončeny, z prvotního zjištění je jasné, že snaha
o zapojení širokého spektra obyvatel a subjektů
města splnila svůj účel a dotazování poskytlo
velmi užitečné vstupy pro formulování základní rozvojové strategie našeho města. Za to patří
všem aktivním jedincům i organizacím velký
dík a uznání!
Kompletní zpráva z šetření bude k dispozici
na webových stránkách města v průběhu ledna
2016, kompletní dokončení strategického plánu
se pak předpokládá v dubnu stejného roku.
J. Škop, Ing. J. Škoda (VČR s. r. o.)
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Vyšší bezpečnost chodců v ulicích města

V posledním roce se na mne obrátili někteří zastupitelé a někteří občané s podněty ke
zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích města.
Z podnětů vyplynul silný zájem veřejnosti
na řešení některých kritických míst, které se
nacházejí na vjezdech do města, nebo na jeho
hlavním průtahu. O některých místech víme a
bylo již v našich plánech na těchto místech realizovat nějaká opatření, některá místa z podnětu byla pro nás novinkou. Pokusím se teď
ve zkratce popsat nejzávažnější místa, kde je
třeba zvýšit bezpečnost chodců:
Průtah silnice II/303 – na této komunikaci
je hned několik kritických míst. Za všechny
uveďme dvě naprosto nejhorší, a to přechod
do Soukenické ulice a ulici Ostašskou. V případě přechodu do Soukenické ulice je třeba
poznamenat, že tento je předmětem kritiky
již od otevření „obchvatu“, neboť při nástupu na tento přechod z ulice Soukenická není
dost dobře vidět za opěrnou zeď po levé ruce,
a právě z tohoto směru se auta objevují dost
nečekaně a dost rychle (zrcadlo pomáhá jen
lidem s dobrým zrakem a jen pokud není zarosené nebo omrzlé). V tomto místě nebylo
možné do tohoto roku s přechodem nic dělat, neboť probíhalo období tzv. udržitelnosti
projektu obchvatu, po které nemohlo být do
realizované stavby obchvatu při sebelepší
vůli zasahováno. Podle posledních informací
již udržitelnost projektu skončila a bude tedy
šance se Královéhradeckým krajem domluvit na nějakém řešení, které bude pro chodce
bezpečnější a pro řidiče přehlednější. Jednání
k tomuto místu bychom rádi zahájili hned na
začátku ledna 2016.
V případě ulice Ostašská je problém
hlubší. Královéhradecký kraj má již několik
let vypracovanou projektovou dokumentaci
na rekonstrukci celé ulice. Po rekonstrukci by měla být Ostašská bezpečnější jak pro
chodce (budou zrealizovány dva přechody
pro chodce s ostrůvkem a s nasvětlením), tak
pro cyklisty (budou zrealizovány cyklopruhy)
a vlastně i pro samotné řidiče (jízdní pruhy
budou zúženy, což donutí řidiče z optických
důvodů zpomalit). Žel, jeden z účastníků
stavebního řízení opakovaně napadá vydaná
stavební povolení odvoláním, v důsledku čehož nelze žádat o evropské dotace a stavbu
realizovat. V příštích týdnech se pokusíme
s Královéhradeckým krajem jednat o přepracování projektu tak, aby byl projekt realizovatelný bez dalšího napadání stavebních
povolení účastníky řízení. Nicméně do doby,
než proběhne realizace rekonstrukce ulice
Ostašská, tak je třeba se alespoň o něco pokusit. Jedno z řešení, která se nabízejí, je umístění měřičů rychlosti do obou směrů. Měřiče
na řadu řidičů působí psychologicky a ta větší
rozumná část z nich pustí nohu z plynu, ale
zbývá poměrně velká množina těch, kteří pod
heslem „měřič není zeď“ zpomalit nedokáže.
Druhým opařením by bylo umístění fotoradaru, který by již (zejména ekonomicky) donutil
zpomalit i ty méně rozumné (kdo z Vás jezdí z Trutnova na Pec pod Sněžkou, ví, o čem
mluvím). V obou případech se budeme muset
nejprve domluvit se správcem komunikace a
s dopravní policií. Pokud bychom realizovali
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„ostřejší“ opatření, je třeba uvést, že výběr
z pokut by nešel do městské kasy v Polici, ale
paradoxně v Náchodě, neboť zjištěné přestupky na úseku dopravy může řešit jen orgán obce
s rozšířenou působností, což je právě Městský
úřad Náchod. Ale ruku na srdce, nám jistě nejde o peníze, ale o zklidnění dopravy.
Příjezd ve směru od Bezděkova – v poslední době dopravně hodně frekventované
místo, zejména díky rozrůstajícím se provozům v průmyslové zóně. I zde by v první
fázi mohlo pomoci osazení měřiče rychlosti.
V pokračování této komunikace je dalším nebezpečným místem přechod od autobusového
nádraží k Pellyho domům, po kterém chodí
řada dětí do a ze školy. Zde uvažujeme o nasvícení přechodu a zlepšení jeho vodorovného
značení.
Parkování – trvale usilujeme o zlepšení
parkování v ulicích města. V letošním roce
jsme nechali vypracovat dopravní generel,
který na mnoha problematických místech řeší
úpravu provozu, a zvyšuje počet parkovacích
míst. Místa, kde by se jednalo o pouhou úpravu dopravním značením, bychom rádi realizovali již v roce 2016. U míst, která vyžadují
stavební úpravy, stávajících komunikací se
pokusíme stanovit priority, a následně zadat
projekční práce a zajistit vše potřebné pro realizaci. Nicméně, ruku na srdce, generel obsahuje cca 30 opatření, takže jeho realizace
je během na dlouhou trať. Na druhé straně,
pokud bude výsledkem jeho aplikace zlepšení dopravy a parkování (což předpokládáme),
není na co čekat.
K vlastní realizaci všech opatření je třeba
říci, že opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti chodců je možné financovat z dotačních
prostředků. Získání dotací je zcela zásadní,
neboť potom realizace všech opatření tolik

Omluva panu
Petru Pšeničkovi

Rád bych se touto cestou omluvil panu
Petru Pšeničkovi za to, že jsem při jednání zastupitelstva dne 9. 9. 2015, když jsem
v jednom ze svých vystoupení uvedl: „V
současné době se na stránkách Ministerstva
vnitra v metodické činnosti uvádí, že pokud se najde dostatek objektivních důvodů pro snižování ceny, může být částka
snížena, ale důvody musí být prokazatelné“, čímž jsem vyvolal v p. Pšeničkovi i
ve všech přítomných dojem, že se jedná
o novou metodiku Ministerstva vnitra datovanou k letošnímu létu. Ve skutečnosti
jsem měl na mysli Metodické doporučení
Ministerstva vnitra k činnosti územních samosprávních celků 7.1, které jsem od pracovníků ministerstva obdržel 25. 5. 2015
na jednání ve Dvoře Králové nad Labem,
přičemž tento dokument byl Ministerstvem
vydán již v roce 2014. Za vyřčení nepřesné
informace, která vyvolala mylný dojem u
p. Pšeničky, a mohla nechtíc zmást i další,
se tímto omlouvám.

nezatíží městský rozpočet. Bude na nás připravit nějaký smysluplný projekt a o přidělení dotace požádat. Bohužel, v letošním roce
se dlouho čekalo, než vláda rozhýbe dotační
programy, a přes všechny přísliby, že první žádosti bude možné podávat od jara, pak od léta
se nakonec alespoň pomyslně blýsklo, když se
v některých programech první výzvy otevřely
v průběhu podzimu. Bohužel se to netýkalo
programů, které se budou zabývat zvyšováním
bezpečnosti dopravy.
Za všechny podněty všem, kteří mi v průběhu roku napsali, z tohoto místa děkuji! O
dalším postupu Vás budeme dále informovat.
J. Škop, místostarosta

VODNÉ A STOČNÉ
V ROCE 2016

Ceny stanovené společností VaK Náchod
a.s. pro obyvatele a firmy, které jsou v obchodním vztahu s dodavatelem služeb VaK
Náchod a.s. a jsou připojené kanalizační sítí na
ČOV v majetku VaK Náchod a.s.
Vodné: 36,56 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV: 35,82 Kč/m3
Stočné pro obyvatele Policka připojené
kanalizační sítí na ČOV, která je v majetku
města Police nad Metují.
Stočné s napojením na ČOV 35,17 Kč/m3
Výše uvedené ceny jsou pro konečného
uživatele a jsou s DPH (15%)
Kalkulace ceny vodného je možné shlédnout na stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod www.vakna.cz. Kalkulace ceny stočného pro obyvatele Policka připojené k ČOV města Police
nad Metují pak na stránkách města Police
nad Metují www.meu-police.cz/radnice/
mestsky-urad/uredni-deska
Pro úplnost uvádím ceny vodného a
stočného minulých roků v Kč/m3 včetně
DPH (ceny jsou ovlivněné i změnou sazby
DPH v letech 2010, 2011 a 2012)

rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010

VaK Náchod
vodné stočné

Police
stočné

36,57
35,88
35,10
32,78
30,07
28,49

33,48
32,57
30,56
30,19
29,60
29,60

35,81
35,12
32,97
32,58
29,89
28,38

Cena stočného za odpadní vody odváděné na čističku v Polici nad Metují je limitovaná podmínkami SFŽP (Státního fondu životního prostředí), který se dotačně podílel na
projektu revitalizace ČOV. Závazná finanční analýza projektu počítá pro rok 2016 s
hodnotu stočného 38,95 Kč/m3 s možnou
tolerancí – 10%. Při výpočtu kalkulace se
pohybujeme na možné spodní hranici ceny,
aby především pro občany města Police nad
Metují byla toto cena co nejpřijatelnější.
Ing. Pavel Kalibán
ředitel TS Police nad Metují s.r.o.

J. Škop, místostarosta
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Opravy na nemovitostech města v roce
2015, na kterých se podílely technické
služby

Technické služby města Police nad Metují
na základě mandátní smlouvy spravují a udržují část movitého a nemovitého majetku
města. O plánovaných opravách bytového a
nebytového fondu rozhoduje rada města dle
předložených požadavků správce majetku a
doporučení stavební komise.
Pak je zde celá řada neplánovaných oprav
– havárií, především rozvodů vody a odpadů,
elektroinstalací slaboproudých i silnoproudých, střech a dalších oprav menších jako
dveřních a okenních výplní, výměny boilerů,
sporáků, vodovodních baterií, atd. Nemohu
opomenout i na opravy bytů při výměnách nájemníků. Mezi tyto opravy patří opravy vnitřních omítek a malby. Vzhledem ke stáří bytového fondu, náklady na tyto „drobné“ opravy
stále narůstají.
Mezi velké opravy nebytového fondu v roce 2015 patřily následující akce
(na řadě oprav se technické služby pouze
spolupodílely):
Pellyho dům – oprava podlahy, zednické
a malířské práce na sále a IC, řešení havárie
prasklé vody, výměna vnitřních dveří (zničených návštěvníky) v celkové částce 408 tis.
Kč, Kollárovo divadlo – regulace ÚT, natěračské a truhlářské práce v částce 208 tis. Kč,
hlavní budova čp. 341, bývalé SOU zemědělské - úpravy pro Merkur, výměna dveří a oken
v částce 225 tis. Kč, čp 345 „Zelený domeček“ – rekonstrukce přízemí v částce 128 tis.
Kč, V Domkách 80, sídlo TS – rekonstrukce
elektrorozvodů, oprava podlahové krytiny

v ceně 95 tis. Kč, čp 81, hasičská zbrojnice
VL – oprava podlahové krytiny, pořízení konferenčních židlí v ceně 59 tis. Kč, U Damiánky
čp 268 – malování a oprava zařízení v bistru
v ceně 47 tis. Kč, Na Babí čp. 165, skautská
klubovna – oprava elektro rozvodů, rekonstrukce sociálních zařízení v ceně 64 tis. Kč,
Pěkov čp. 60, škola – oprava hromosvodu,
vodo instalatérské práce v ceně 30 tis. Kč, klubovna Hlavňov – elektro instalace v ceně 16
tis. Kč, stará škola, dřevěnka – oprava vodoinstalace v částce 19 tis. Kč, víceúčelové hřiště
a dětská hřiště – opravy a revize, instalatérské
práce, oprava plotu a cesty v ceně 178 tis. Kč,
lyžařský vlek a chata u lyžařského vleku –
zemní práce, opravy a nátěry v ceně 71 tis. Kč.
U bytového fondu, v roce 2015 byly hlavní opravy na následujících nemovitostech:
DPS čp 259 – opravy balkónů, střechy,
svislé izolace obvodové zdi, opravy v bytech
v celkové částce 410 tis. Kč, čp. 377, spořitelna – opravy komínů a střechy, opravy vodoinstalace v částce 182tis. Kč, čp. 340, pošta – opravy odpadů, koupelny, oprava bytu
včetně napojení na ÚT v částce 285 tis. Kč,
Na Babí čp. 402, nad školní jídelnou - oprava
střešní izolace, oprava odpadů v částce 89 tis.
Kč, Na Babí čp. 115 – opravy odpadů, koupelny, výměna boileru v částce 86 tis. Kč, Na
Babí čp 116 – opravy a čištění odpadů, opravy slaboproudé elektroinstalace v částce 43
tis. Kč, Nádražní ul., čp. 200 - opravy vrat
a dveří v částce 23 tis. Kč, 17 listopadu čp.
309 – opravy vodoinstalace, výměna boileru

Konec listopadu a měsíc prosinec proběhly u nás v Pěkově v kulturním duchu: začalo
se vánočním tvořením s pí Šťovíčkovou, následoval výlet „Pěkovských žen“ do Prahy,
rozsvícení stromku u kapličky, loutkáři sehráli
pohádku „O vodníkovi“ a proběhly také vánoční dílničky.

brzy se zas vraceli. Řídící učitel Josef Hamza,
prohlížeje si nepřátelské vojsko, byl zajat a
odveden jako špehoun, po náležitém vysvětlení na svobodu opět propuštěn. Rakouská hlídka pronásledována byla od Prušáků, v Pěkově
jeden vojín zraněn, kůň jeho padl, vojín zajat.
Prušáci hospodařili v Pěkově zle, rekvirovali dobytek a vše potřebné, za to dávali toliko
poukázky, brali husy, slepice. Nedaleko Drah
na katastru bukovickém v lese Borku dodnes
kamenná deska označuje místo, kde vojsko
pruské mělo jatky.
Pěkov postižen byl některými ohni, tak
v roce 1876 vyšel oheň z obecní chalupy a
zničil osm domovních čísel, mezi nimi též
hostinec.
Antonín Zeidler, rolník, byl spoluzakladatelem „Čtenářsko-ochotnické besedy“, jež povstala hlavně přičiněním tehdejších zdejších
učitelů a to řídícího učitele Josefa Hamzy a
učitele Josefa Mrhy v r. 1886.
7. února 1926 spadla silná ledovka, že lidé
s ovázanou obuví, ano i v punčochách chodili. Druhý den však již tálo. 14. února viděni

Dále bych Vám chtěla nabídnout něco
z pěkovských kronik z roků končících „šestkou“ – pro zamyšlení, pro pobavení. Čerpáno
z kronik, které psali učitelé učící v pěkovské
škole, p. Josef Braha a pí Eva Vacková.
Pěkov byl založen pravděpodobně roku
1256 a to kolonisty, jež do zdejší krajiny povolával řád Benediktýnský, který obdržel výběžek broumovský od krále Přemysla Otakara
I., a to roku 1213.
Války napoleonské nedotkly se zdejšího kraje. Zato ve válce rakousko-pruské v
r. 1866 poznali občané pěkovští, co Prušák
umí. Nepřátelé přivalili se od Broumova
cestou necestou přes Hony. Na první zprávy
o Prušácích utíkali mnozí lidé z Pěkova na
Ostaš, do Končin a jinam i s dobytkem, ale
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ROZPIS LÉKAŘŮ
STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

leden 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař
09. – 10. 01.MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
16. – 17. 01. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
23.  – 24. 01. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
30.  – 31. 01. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

     Tel. č.
491 582 381
603 479 132
491 524 334
491 582 381

v částce 48 tis. Kč, 17 listopadu čp. 313 – rekonstrukce bytu, elektroinstalace v částce 72
tis. Kč, 17 listopadu čp. 360 – oprava chodby,
malování, oprava dveří v částce 36 tis. Kč, 17
listopadu čp 314 – oprava chodby, malování,
opravy oken v částce 20 tis. Kč, 17 listopadu
čp. 315 – drobné opravy v částce 27 tis. Kč.
Celkové opravy na bytovém a nebytovém
fondu, které spravují technické služby a jsou
v majetku města Police nad Metují v roce
2015 (leden – listopad), byly v částce 2 985
tis. Kč. Technické služby spravují celkem 22
bytových domů se 168 byty a dalších 43 nebytových objektů. Na všechny potřebné opravy
se v letošním roce nedostalo, evidujeme je a
jsou naplánované do roku 2016 podle jejich
priorit. Škoda jen, že mezi námi jsou lidé,
kteří nepovažují nájemné mimo jiné také za
zdroj potřebných financí na další opravy bytů
a domů. Snižování dluhu na nájemném patří
mezi priority v bytovém hospodářství.
Ing. Pavel Kalibán, ředitel TS s.r.o.

byli první špačci….. a dne 9. května napadlo
sněhu….V červnu byly velmi časté deště,
největší déšť byl 14. června od čtyř hodin odpoledne až do půlnoci 15. června bez přestávky. Tu rozvodnily se české řeky…. President
Masaryk zavítal do severovýchodních Čech a
12. července navštívil Hronov – veškeré žactvo pěkovské školy bylo v Hronově přivítat
svého osvoboditele.
Rok třicátýšestý byl na události celkem
chudý. Uběhl jako voda v klidu a pokoji….
Dlouho očekávaná stavba silnice z Pěkova do
Lachova byla v tomto roce podniknuta a dokončena. Kámen na stavbu silnice byl lámán
v nově otevřeném obecním lomu „U Bořků“
a lomu Josefa Pfeifera…. U školy byla provedena regulace potoka, na kterou dal potřebný
kámen zdarma p. J. Pfeifer a pěkovští rolníci
kámen zdarma přivezli. Rovněž i písek přivezli z Hlavňova…. Beseda sehrála celkem tři divadla: „Její veličenstvo Láska“, „Hajný v lese
usnul“ a „Velbloud uchem jehly“…. Zemřelo
6 občanů, narodilo se 10 dětí.
1946 – První květen, svátek práce, oslavila KSČ v naší obci velmi okázale.
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Průvod, zpestřený selskou jízdou, alegorickými vozy, standartami a obrazy představitelů státu našeho i SSSR, se seřadil u školy, za
něj se zařadili komunisté z obce Honů, hudba
C. Heinzela zahrála vesele do pochodu a již se
šlo. V Bukovici se přidaly i průvody ze Žďára,
z Hlavňova, z Maršova a z České Metuje a
mohutný, nadšený proud se valil do Police,
kde se spojil s průvody z jiných obcí a za zvuků dvojí hudby procházel ulicemi. Na náměstí
promluvil na tribuně soudruh Zdislav Kovařík
o významu dne…. Den vítězství byl vzpomenut v sále u Urbanů za přítomnosti všech členů
MNV a mnoha občanů slavnostním programem….. Na den sv. Trojice koná se od
nepaměti v naší obci pouť. Odpoledne
16.6. sešli se podle starodávného zvyku o půl druhé v místní kapli občané,
text písní a modliteb předříkávala za
doprovodu hudby Františka Riedlová
z čp. 63. Pak se procesí seřadilo, vpředu mládež, jeden chlapec nesl vpředu kříž, potom ženy, za nimi muži.
Procesí kráčelo za hudby a zpěvu
mariánských písní k soše sv. Trojice
na dolním konci Pěkova, předem ozdobené. Po půlhodinové pobožnosti se
vrátilo procesí zpět do vesnice, zastavilo se u kříže, náležející F. Birkové,
čp. 24 a po krátké pobožnosti se vrátilo
ke kapli, kde se pobožnost ukončila.
Tak se děje v naší obci od nepaměti.
Hudebníci jsou již zatím horlivě očekáváni v hostinci, kde mají vyhrávat
k pouťové zábavě…. V předvečer
5. července byla uspořádána v sále u
Urbanů oslava M. J. Husi, mučedníka
pravdy…. Svátku svobody bylo vzpomenuto na akademii u Urbanů v předvečer 27. října. Lampionový průvod
byl zahájen u školy, zúčastnilo se ho
vedle školní mládeže, hasičstva a členů MNV i mnoho občanstva…. Požár
zachvátil jen prázdné stavení, neboť
majitel se krátký čas před ohněm odstěhoval do pohraničí…. Škola jest ve školním
roce 1946/47 rozšířena na dvojtřídní, neboť se
přistěhovalo mnoho kladských Čechů. Většina
však již umí velmi málo česky, neboť zvláště
za nacistické éry nebylo v Kladsku českých
škol. S dětmi byla ve škole velmi těžká práce, neboť již téměř česky neuměly. Ve II. třídě učila učitelka Libuše Jirátová z Police, v I.
tř. J. Pohlová…. Narodily se 4 děti, zemřeli 3
občané.
1956 – Začátkem roku panovalo takřka
jarní počasí, teprve v únoru byly vánice s velkými mrazy, které dostoupily výše až -32°C.
Začátkem března nastávalo jarní počasí….
Na jaře časté deště se sněhovými přeháňkami
způsobily nemalé potíže zemědělcům při jarních polních pracích…. Po celé léto panovalo
nepříznivé počasí…. Taktéž podzim byl velmi
nepříznivý…. Jednou z největších oslav bylo
700leté založení naší obce, spojené s oslavou
Mezinárodního dne dětí. Tyto oslavy pořádala
Osvětová beseda se složkami Národní fronty
a osvětovým domem kultury v Broumově.
V neděli dopoledne 17. června se sjeli mladí
požárníci z blízkého okolí a předvedli požární
útok, štafetu. Odpolední program byl velmi
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bohatý a pestrý. Vystoupily pěvecké soubory
z Police n. Met., Meziměstí, žákovský pěvecký soubor polické školy pod vedením učitele
s. Petra, gymnastický kroužek z téže školy,
soubor děvčat – učnic z n. p. Veba Meziměstí,
které přednesly několik tanců, zpěvu, recitací,
hlavně pak z Moravy a Slovácka. Vystoupil
též kouzelník Rossini, který tuto dobu hostoval v našem okrese. Po programu koncertovala dechová hudba V. Hybše. Na této slavnosti
se zúčastnilo přes 3.000 osob z celého okresu. Slavnost se konala pod Ostaší na bývalém
hřišti.
1966 – Počasí letošního roku lze hodnotit

jako vlhké a pro zemědělské práce poněkud
nepříznivé. Leden až březen s ojedinělými
mrazy -15 až -18°C, jaro deštivé, průměrná
letní teplota 15-18°C, jen ojediněle 22-25°C,
podzim deštivý, chladný, s občasnými přeháňkami sněhovými a dosti mlhavý…. V letošním
roce poprvé nebylo třeba organizovat výmlaty,
jelikož sklizeň obilí prováděly kombajny….
Stavební ruch jest v naší obci oproti minulým
létům o něco vyšší. Opravují a adaptují se rodinné domky. Zvyšuje se bytová kultura, většinou se provádí sociální zařízení, nástavby,
přístavby, stavby garáží, výměny oken, dveří, krytin a podobně. V akci „Z“ to pak bylo
vybudování čekárny na dolejším konci obce,
pokračování na opravě silnice na Hony….
Narozeno 6 dětí, zemřely 3 osoby.
1976 – Rok vcelku dobrý na úrodu zemědělských plodin, nadprůměrná úroda jablek a
jiného ovoce…. Opět otevřeno pohostinství
Jednoty na hořejším konci obce (kulturní dům)
č.p. 101. Vedoucím jest p. Hynek…. Soužití
občanů jest taktéž celkem dobré a vztahy
sousedské. Není už tolik sporů mezi sousedy,
jak to dříve bývalo, že vznikaly rozepře mezi

sousedy o každou maličkost – jak o kousek
cesty či meze a podobně. Může se to přičísti
k tomu, že staří občané, kteří tak sveřepě lpěli
na svém majetku, už většinou zemřeli a mladí již na takové maličkosti a spory nehledí….
Narodilo se 5 dětí, zemřelo 5 lidí. Rok bohatý
na svatby – celkem 7.
1986 – Rok extrémů v počasí. Zkraje roku
zima celkem normální, začátkem března se
ranní teploty pohybovaly až kolem -15°C,
občas sněžilo. 31.3. první letošní bouřka se
silným větrem. Koncem dubna pěkné letní počasí, teploty vystupovaly až na +28°C.
Začátek července chladný, v srpnu bylo 20
tzv. tropických dnů, kdy teploty vystupovaly až na +35°C, v těchto dnech
bývaly často bouřky z tepla. Září, říjen
i listopad byly také velmi pěkné měsíce, do konce listopadu nenapadl žádný
sníh…. Došlo ke sloučení Police nad
Metují s obcemi Bezděkov, Bukovice,
Hlavňov, Suchý Důl a Pěkov….
Podařilo se provést nový potah místní komunikace, vybudovat v akci „Z“
sklad u požární zbrojnice, postavit novou čekárnu na Honech, zděnou tribunu na hřišti pod Obšárem…. Narodilo
se 6 dětí, zemřely 3 ženy.
1996 – Od jara pokračuje regulace potoka v horní části obce –
Městečko…. Stále se zhoršující dopravní situace v Pěkově z důvodů nově
vybudovaných hraničních přechodů
do PLR a zvyšující se provoz na silnici vedl k napsání dopisu na Policii
v Náchodě ohledně řešení této situace…. Byl zadán projekt na vybudování chodníků ve středu obce. Stavba
musí vyřešit odvodnění vozovky, kanalizaci…. Na základě oprávněných
stížností obyvatel Pěkova a Honů na
špatný příjem TV signálu byl odeslán
dopis na České radiokomunikace na
zlepšení TV příjmu…. Bylo provedeno vymalování knihovny a sociálního zařízení
bývalé školy…. Byl otevřen pension „Selský
dvůr“…. Narozeni 4 občánci, zemřeli 3 muži.
2006 - Město Police nad Metují zakoupilo pro naši obec sněžnou frézu na udržování
chodníků …. Byla provedena výměna dalších
oken na bývalé škole (č.p. 60). ..Opravy se
nevyhnuly ani obytné části hasičské zbrojnice
(č.p. 56). Tady se odstranila stávající krytina
eternitové šablony a položily se nové asfaltové
pásy v provedení pískovaný bonský šindel. Na
kůlně u bývalého obchodu (za č.p. 79) zhotovily Technické služby města Police nad Metují
novou střechu. Na dolním konci obce (před
č.p. 66) se zřítila kamenná podezdívka, která
v této lokalitě regulovala břeh Pěkovského
potoka a nesla na sobě stavbu chodníku. Byla
postavena nová podezdívka a asfaltový chodník na témže místě. Byl zakoupen nový stůl
na stolní tenis, který po stavebních úpravách
bude postaven v menší místnosti (u půdy) bývalé školy (č.p. 60)…. Již šestým rokem skupinka Tří králů vybírá peněžní příspěvky na
Tříkrálovou sbírku…. Narodili se 3 chlapci,
zemřel 1 muž.
Šárka Pokorná
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 23 A 25 /2015 ZE DNE 23. 11., 7. 12. A 21. 12. 2015
Rada města Police nad Metují:
I. projednala předložený návrh na změnu
organizace správy majetku města Technickými
službami Police nad Metují, s.r.o.
II. pověřuje:
1. místostarostu města ve spolupráci s vedoucí
FSO zpracovat nové návrhy smluv mezi městem
a Technickými službami Police nad Metují, s.r.o.
2. ředitele TS Police nad Metují, s.r.o. předložit
požadované návrhy plánu oprav spravovaného
majetku
I. projednala a schvaluje změnu rozpočtu č.
8 - položky rozpočtového opatření č. 34 - 40.
Zvýšení rozpočtových příjmů o 18.391 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o částku 9.000 Kč a
snížení financování (položka 8113) o 9.391 Kč.
I. projednala návrh starostky, že uhradí škodu,
která městu vznikla v návaznosti na spoluúčast
města na pojistném plnění při likvidaci pojistné události, kterou byla oprava městského automobilu po dopravní nehodě způsobné paní
starostkou.
II. schvaluje dohodu mezi městem a starostkou
Idou Jenkovou o úhradě škody odpovídající částce spoluúčasti města na pojistném plnění vyplývajícím ze smlouvy o havarijním pojištění.
II. pověřuje místostarostu podpisem uvedené
dohody.
I. projednala žádost Spartaku o převedení
poskytnutého příspěvku na jiný účel.
II. schvaluje převod poskytnutého příspěvku na
Pohárové závody KHK klasicky ve výši 3 000
Kč na rozvoj činnosti mládeže.
I. projednala Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na financování výdajů JSDH
obce vynaložených v roce 2015.
II. schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje JSDH
obce vynaložených v roce 2015 (smlouva č.
15JPO03-0063).
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem uvedené smlouvy.
I. projednala žádost o bezplatné užití znaku
města v obrazové trojjazyčné publikaci
ORLICKO vydávané nakladatelstvím Flétna z
Orlického Podhůří.
II. schvaluje bezplatné užití znaku města v obrazové trojjazyčné publikaci ORLICKO.
I. projednala dodatek č. 4 pachtovní smlouvy
tepelných zařízení, kanalizace a ČOV, včetně
inventáře uzavřené mezi městem a TS Police
nad Metují, s.r.o. spočívající ve změně výše
pachtovného
II. schvaluje uzavření dodatku č. 4 pachtovní
smlouvy v předloženém znění
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou podpisem uvedené pachtovní smlouvy po uplynutí
lhůty pro zveřejnění záměru.
I. projednala a schvaluje vydání elektronické
publikace „POLICE NAD METUJÍ: Dějiny města a regionu v běhu let“.
I. projednala a schvaluje podání grantové žádosti do výzvy zveřejňované Královéhradeckým
krajem pro rok 2016: Akce pro děti a mládež ve
volném čase.
I. projednala a schvaluje ceník vstupného do
Muzea papírových modelů, platný od 1. 1. 2016.
I. projednala krátkodobý pronájem 1. NP v
„Zeleném domečku“, Tyršova 345
II. souhlasí s krátkodobým pronajímáním nebytových prostor v 1.NP v čp. 345, ul. Tyršova,
Police nad Metují a schvaluje předložený
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návrh vzorové nájemní smlouvy včetně ceníku
pronájmu.
III. pověřuje vedoucí MPM správou uvedeného
nebytového prostoru včetně uzavírání krátkodobých nájemních smluv a výběru nájemného.
I. projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu
nebytových prostor v budově čp. 345 v Polici nad
Metují - prostor Kavárny BB, ze dne 15. 5. 2015,
uzavřenou mezi městem Police nad Metují a B.B.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor v budově čp. 345
v Polici nad Metují - prostor kavárny BB, ze dne
15. 5. 2015, uzavřenou mezi městem Police nad
Metují a B. B. Změna spočívá v úpravě nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje Ing. Pavla Kalibána podpisem
výše uvedeného dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.
I. projednala záměr prodeje části pozemku p.č.
1157 v k.ú. Pěkov.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
1157 v k.ú. Pěkov o výměře cca 50 m2. Pozemek
bude přednostně nabídnut k odkupu současnému
uživateli.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejnit tento záměr
na úřední desce města.
I. projednala žádosti na odkup pozemků p.č.
330/4, 331/1 a 331/2, vše v k.ú. Police nad
Metují.
II. nedoporučuje ZM schválit prodej pozemků
p.č. 330/4 a 331/2 v k.ú. Police nad Metují, panu
P. J., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Důvodem nesouhlasu je, že pozemky
jsou určeny k výstavbě rodinného domu.
III. doporučuje ZM schválit prodej pozemků
p.č. 330/4, 331/1 a 331/2, vše v k.ú. Police nad
Metují, panu J. D., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx. Celková výměra pozemků činí 641 m2
a kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2.
Celkovou kupní cenu ve výši 44.870,- uhradí pan
D. převodem na účet města Police nad Metují do
15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
I. projednala prodej pozemku p.č. 1163/2 a
části pozemku p.č. 1163/3, oba v k.ú. Police nad
Metují.
II. doporučuje ZM schválit prodej pozemku
p.č. 1163/2 o výměře 17 m2 a části pozemku p.č.
1163/3 o výměře 1058 m2 oba v k.ú. Police nad
Metují (dle geometrického plánu dojde ke sloučení pozemků s pozemkem p.č. 1163/2 v k.ú. Police
nad Metují) firmě Hauk s.r.o., IČO 62029631, se
sídlem Mírová 155, 549 54 Police nad Metují,
zastoupené jednatelem Petrem Haukem. Kupní
cena je stanovena na 200,- Kč/m2. Celkovou
kupní cenu ve výši 215.000 Kč uhradí kupující
do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet
města.
I. bere na vědomí informaci o podnětu obce
Žďár nad Metují stran přípravy projektu chodníku propojujícího území obce Žďár nad Metují a
území města Police nad Metují, který by měl být
umístěn podél tělesa komunikace č. II/301;
II. schvaluje:
1. zapojení města Police nad Metují do přípravných prací na projektu ve fázi jednání se
správci a vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, s dotčenými správními orgány, a
s vlastníky staveb a nemovitostí,
2. pořízení studie proveditelnosti s tím, že město
Police nad Metují uhradí 50% nákladů na pořízení této dokumentace;
III. pověřuje Mgr. Jiřího Škopa:

1. dalším jednáním s obcí Žďár nad Metují ve
věci tohoto projektu, a ve věci smlouvy o spolupráci na tomto projektu;
2. pravidelným podáváním informací o postupu
prací na projektu radě města;
3. podpisem smlouvy o dílo v případě studie
proveditelnosti;
4. předložením návrhu smlouvy o spolupráci
obce Žďár nad Metují a města Police nad Metují
na tomto projektu.
I. projednala návrh prodeje spoluvlastnických
podílů města na bytových domech čp. 443 a čp.
444 s pozemky, oba v k.ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM:
a) schválit prodej spoluvlastnického podílu
51/100 na bytovém domě čp. 443 se stavebním
pozemkemp.č. 1000 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 218 m2, Bytovému družstvu Zbrojnoš,
IČO 25994018, se sídlem Fučíkova 443, Police
nad Metují, zastoupené předsedou L. R. Kupní
cena je stanovena ve výši 340.578,- Kč. S jednotlivými členy družstva bude sepsána dohoda o
převzetí závazku. Každý člen družstva uhradí 1/9
kupní ceny.
b) schválit prodej spoluvlastnického podílu na
bytovém domě čp. 444 se stavebním pozemkem
p.č. 998 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 218 m2,
Bytovému družstvu Klůček, IČO 25977954, se
sídlem
Fučíkova 444, Police nad Metují, zastoupené
místopředsedou L. K. Kupní cena je stanovena
ve výši 311.661,- Kč. S jednotlivými členy družstva bude sepsána dohoda o převzetí závazku.
Každý člen uhradí 1/9 kupní ceny.
I. projednala návrh manželů K. darovat městu
Police nad Metují pozemek p.č. 1108/23 v k.ú.
Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
pozemku p.č. 1108/23 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 123 m2 od manželů K. F., nar. dne xx.
xx. xxxx a K. E., nar. dne xx. xx. xxxx, oba bytem xxxxx Police nad Metují, do majetku města
Police nad Metují. Město Police nad Metují uhradí náklady spojené s převodem pozemku.
I. projednala žádost vlastníků bytů v domě čp.
263 v Bělské ulici v Polici nad Metují o prodej
pozemku p.č. 215/9 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. neschvaluje záměr prodeje p.č. 215/9 v k.ú.
Velká Ledhuje o výměře 1685 m2.
III. nedoporučuje ZM schválit prodej p.č. 215/9
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 1685 m2 vlastníkům bytů v domě čp. 263 v Bělské ulici v Polici
nad Metují – J. Z., P. E., B. M., Ž. J., L. R. a R. J.
Důvodem neschválení je, že pozemek je městem
Police nad Metují a platným územním plánem
města určen k zastavění rodinnými domy.
I. projednala žádosti o pronájem části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují.
II. neschvaluje pronajmout část pozemku p.č.
923/1 v k.ú. Police nad Metují paní Mgr. L. J. O.,
bytem xxxx, 251 66 Mirošovice.
III. schvaluje pronajmout část pozemku p.č.
923/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře 500 m2
panu R. S., nar. dne xx. xx. xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je
stanoveno ve výši 500,- Kč ročně.
IV. pověřuje odbor IMŽP připravit nájemní
smlouvu a starostku města Idu Jenkovou podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala žádost o pronájem části pozemku
p.č. 215/1 v k.ú. Velká Ledhuje.
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II. schvaluje pronájem části pozemku p.č. 215/1
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 165 m2 panu M.
K., nar. dne xx. xx. xxxx, bytem xxxx, Police nad
Metují, a to od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno
ve výši 660,- Kč ročně.
III. pověřuje odbor IMŽP připravit nájemní
smlouvu a starostku města Idu Jenkovou podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala převod nájmu v bytovém domě v
čp. 116 v Polici nad Metují.
II. schvaluje převod nájmu bytu v bytovém
domě v čp. 116 v Polici nad Metují ze slečny H.
Š. na pana Z. M.
I. projednala žádost paní V. na ukončení nájmu
pozemku p.č. 19 v k.ú. Hony.
II. schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 19
v k.ú. Hony pronajatého na základě nájemní
smlouvy ze dne 28. 7. 2006, uzavřené s paní K.
V., nar. dne xx. xx. xxxx, bytem xxxxx, Police
nad Metují. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2015.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s oprávněnou ČEZ
Distribuce a.s., IČO 24729035, číslo smlouvy IE12-2003241/1. Věcné břemeno spočívá v právu
oprávněné na dotčených pozemcích p.č. 990/10,
993/3, 993/6, 995/2, 1261, vše v k.ú. Police nad
Metují, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním distribuční
soustavy IE-12-2003241. Věcné břemeno zahrnuje též právo oprávněné provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace, včetně jejího odstranění. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úplatu ve
výši 3.500,- Kč + DPH.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou
podpisem uvedené smlouvy o zřízení věcného
břemene.
I. projednala záměr prodeje části pozemku p.č.
1156 v k.ú. Pěkov.
II. mění usnesení RM č. 13/23/2015 a schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1156 v k.ú.
Pěkov o výměře cca 50 m2. Pozemek bude přednostně nabídnut k odkupu současnému uživateli
pozemku.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejnit tento záměr
na úřední desce města.
I. projednala přidělení bytu č. 2 v čp. 407 v
Polici nad Metují.
II. schvaluje přidělení bytu č. 2 v čp. 407 v
Polici nad Metují panu L. B., nar. xx. xx. xxxx,
bytem xxxx, a to od 15. 12. 2015 na dobu určitou
6 měsíců. Nájemní smlouva může být prodloužena, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
III. pověřuje ředitele TS s.r.o. uzavřít s uvedeným nájemníkem nájemní smlouvu.
I. schvaluje poskytnutí daru Nadačnímu fondu
Gymnázia v Broumově ve výši 1.500 Kč.
II. pověřuje Idu Jenkovou starostku města
Police nad Metují k podpisu darovací smlouvy
I. projednala žádost Knihovny města o souhlas
s podáním grantové žádosti do programu do programu Knihovna 21. století - K21
II. souhlasí s podáním grantové žádosti
Knihovnou města Police nad Metují do programu Knihovna 21. století - K21.
I. projednala žádost Knihovny města o souhlas
s podáním grantové žádosti do programu VISK
veřejné informační služby knihoven, podprogram
č. 3 – informační centra veřejných knihoven
II. souhlasí s podáním grantové žádosti
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Knihovnou města Police nad Metují do programu VISK.
I. projednala návrh na přijetí revolvingového
úvěru od KB a.s. na rok 2016, ve výši 9 mil. Kč.
II. doporučuje ZM ke schválení uzavření
smlouvy o revolvingovém úvěru poskytnutém
Komerční bankou a.s., na úvěr do výše limitu
9.000.000 Kč
III. pověřuje FSO předložit uvedenou smlouvu
k projednání ZM.
I. projednala návrh rozpočtového provizoria na
rok 2016
II. doporučuje ZM ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
I. projednala návrh na změnu rozpočtu č. 9
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 9 - položky rozpočtového opatření č.
41 - 44. Snížení rozpočtových příjmů o částku
301.500 Kč, snížení rozpočtových výdajů o částku 424.326 Kč a snížení financování (položka
8113) o částku 122.826 Kč.
III. pověřuje ved. FSO promítnutí rozpočtových
změn do rozpočtu města na rok 2015.
I. projednala návrh Smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků na úhradu neinvestičních
nákladů na režijní výdaje spojené s vedením
agendy DSO Policka v roce 2016.
II. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků na úhradu neinvestičních nákladů na
režijní výdaje spojené s vedením agendy DSO
Policka v roce 2016.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu uvedené smlouvy.
I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 04/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
III. pověřuje FSO předložit uvedenou vyhlášku
k projednání ZM.
I. projednala návrh OZV o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města
Police nad Metují.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 03/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP předložit uvedenou
vyhlášku k projednání ZM.
I. vzala na vědomí informaci o blížícím se konci platnosti Lesního hospodářského plánu pro
Lesní hospodářský celek Městské lesy Police
nad Metují a nutnosti zahájit vypracování plánu
nového, a seznámila se s návrhem smlouvy o dílo
na jeho zpracování,
II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
spol. Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., IČO:
25250205 na vypracování nového Lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek
Městské lesy Police nad Metují na období od 1.
1. 2017 do 31. 12. 2026,
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o dílo
I. projednala návrh sportovního referenta na
doplnění vybavení dětského hřiště na sídlišti o
zakoupení a instalaci herních prvků „Kovová
trojhoupačka“, „Průlezka Pejsek LONG“ a

pružinového houpadla „Čtyřlístek»na dětské
hřiště na sídlišti;
II. schvaluje zakoupení a instalaci herních prvků dle uvedené specifikace od společnosti Bonita
Group Service s. r. o., která již zajišťuje instalaci
jiných herních prvků v daném prostoru v celkové
ceně 133.226 Kč vč. DPH
II. pověřuje starostku města, Idu Jenkovou, podpisem smlouvy o dílo.
I. projednala zprávu o posouzení nabídek na
dodávku plynu pro vytápění radnice v roce 2016
II. schvaluje za vítěze poptávkového řízení na
dodávku plynu pro vytápění radnice v roce 2016
firmu Vemex Energie a.s.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou podpisem smlouvy.
I. projednala návrh velitele hasičské jednotky
JPOII Jiřího Hubky týkající se nutné přestavby hasičského vozu Land Rover Defender RZ
odůvodněné nutností přepravy většího množství
zasahujících osob ze dvou míst na čtyři, včetně
instalace vyjíždějícího plata 200 kg délky 1000
mm s úchyty pro uložení výbavy, zabudování
nádrže na vodu, osazení přepážky pro rozdělení
prostoru posádky a vybavení, přizpůsobení zadních dveří pro používání vyjíždějícího plata,
výměny bočních oken za výklopná dvířka, a
provedení úpravy pro umístění dýchací techniky
do prostoru mezi zadní sedačky, a osazení led
osvětlení;
II. schvaluje: 1. provedení přestavby dle předložené specifikace,
2. vítěze poptávkového řízení, společnost STS
Prachatice, a.s., IČ 60826983, se sídlem Těšovice
62, 38421 Husinec, s nabídkovou cenou 147.000
Kč bez DPH.
III. pověřuje
1. pana Jiřího Hubku zajištěním realizace
přestavby;
2. Mgr. Idu Jenkovou, starostku města, podpisem
smlouvy o dílo.
I. projednala předložené zadání pro vypracování
PD a cenovou nabídku na akci «MK Pod
Havlatkou,
parkoviště a MK za radnicí, napojení na
přeložku“
II. schvaluje parametry zadání a cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace
na akci „MK Pod Havlatkou, parkoviště a MK
za radnicí, napojení na přeložku“ firmou ASMM
Ing. Arch Alexandra Skalického, Vančurova
1333, Náchod, IČ:11 053 194
III. pověřuje odbor IMŽP zadáním vypracování
projektové dokumentace pro umístění stavby dle
předložené cenové nabídky.
I. projednala parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Pěkov - sousoší Nejsvětější
Trojice - obnova pískovcového oplocení“.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice - obnova pískovcového oplocení“:
1. nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Josef Šraibr - Jaroměř; Pavla
Szabová - Náchod; Jindřich Rubáček - Náchod;
Bc. Renata Tauchmanová -Nová Paka; Daniel
Bartoš DiS. - Svitavy; Petr Tomáš - Nové Město
nad Metují.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta města, Ing. Pavel Scholz - investiční technik, Bc. Xenie Ulrichová - správa dotací MěÚ
- náhradníci: Vítek Hynek, DiS. - investiční technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP
MěÚ, Ing. Pavel Pohner - tajemník města Police
n. M.
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III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek.
I. projednala návrh zadání pro vypracování PD
na akci „MK nad domovem důchodců Police nad
Metují - Velká Ledhuje“
II. schvaluje parametry zadání pro vypracování projektové dokumentace na akci „MK nad
domovem důchodců Police nad Metují - Velká
Ledhuje“ dle předloženého návrhu projekční
kanceláře Hauckovi s.r.o. česká Skalice.
III. pověřuje odbor IMŽP zadáním vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení
dle předloženého návrhu.
I. projednala navržené vícepráce na akci:
„Oddělení dešťových vod ze stokové sítě Police
nad Metují - Pod Klůčkem“, v úseku od bytového
domu čp. 397 pod sídlištěm po Wihanovu ulici.
II. schvaluje oznámené vícepráce na akci
„Oddělení dešťových vod ze stokové sítě Police
nad Metují - Pod Klůčkem“, v úseku od bytového domu čp. 397 pod sídlištěm po Wihanovu
ulici ve výši 298.000,- Kč bez DPH, tj. 360.580,Kč s DPH.
III. pověřuje odbor IMŽP přípravou dodatku ke
smlouvě o dílo a starostku města k podpisu dodatku smlouvy o dílo.
I. projednala a bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna ve dnech 21. a 22. prosince 2015
v ZUŠ Police nad Metují.
I. projednala a bere na vědomí uzavření
provozu MŠ v době vánočních prázdnin od 23.
12. 2015 do 1. 1. 2016.
I. projednala žádost manželů Kozlovských
na proplacení poměrné části nákladů na
spolufinancování instalace nového plynového
kotle v městském bytě č. 6 v čp. 209.
II. schvaluje úhradu poměrné části nákladů na
spolufinancování instalace nového plynového
kotle ve výši 14.000,- Kč (v této částce je zohledněna amortizace kotle) manželům Alině
a Pavlovi Kozlovským, bytem Nádražní 209,

Police nad Metují. Tato částka bude hrazena z
mandátního účtu města Police nad Metují, který je ve správě Technických služeb Police nad
Metují s.r.o.
III. ukládá řediteli TS Police nad Metují s.r.o.
provést platbu výše uvedené částky z mandátního účtu správy nemovitostí.
I. projednala návrh kritérií pro přidělování
městských bytů v Polici nad Metují.
II. schvaluje kritéria pro přidělování městských
bytů v Polici nad Metují s platností od 1. 1. 2016.
I. projednala záměr prodeje části pozemku p.č.
57 a p.č. 1144 v k.ú. Pěkov.
II. mění usnesení č. 05/21/2013 a schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 57 o výměře 68
m2 a části p.č.1144 o výměře 19 m2, oba pozemky v k.ú. Pěkov. Předmětné části budou přednostně nabídnuty k prodeji majiteli garáže, která se
na nich nachází.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejnit záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Pěkov na úřední desce
města Police nad Metují.
I. projednala zadání a parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zástavba
RD Brandejsova ulice, Police nad Metují
- infrastruktura“.
II. schvaluje rozsah zadání pro vypracování
projektové dokumentace a následující parametry
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Zástavba RD Brandejsova ulice, Police nad Metují - infrastruktura“.
1. Hodnotící kritérium: nabídková cena váha
100%
2. Obeslané firmy: PT ATELIER s.r.o. Ing. Pavel
Kramář - Hradec Králové; Ing. Tomáš Werner,
Bonorum a.s. - Náchod; Ing. arch. Aleš Přibyl Dolní Radechová; INS spol, s.r.o. - Náchod
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta města, Ing. Pavel Scholz - investiční technik, Bc. Xenie Ulrichová - správa dotací MěÚ
(náhradníci: DiS. Vítek Hynek - investiční technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP

MěÚ, Ing. Pavel Pohner - tajemník města Police
n. M.)
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů
a hodnocení nabídek
I. projednala návrh na změnu rozpočtu č. 10
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 10 - položky
rozpočtového opatření č. 44 - 50. Zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů o částku 25.000 Kč.
III. pověřuje ved. FSO promítnutí rozpočtových
změn do rozpočtu města na rok 2015.
I. projednala a schvaluje doplnění vánoční výzdoby v hodnotě cca 19 000 Kč + DPH.
I. projednala místostarostou podanou zprávu
o nabytí platnosti nových autobusových
jízdních řádů, které nereflektují dříve vznesené
připomínky města, především upozornění na
pozdní příjezd školního autobusu z Hlavňova.
II. pověřuje místostarostu jednat o úpravě
školního spoje z Hlavňova tak, aby byl zajištěn
včasný příchod dětí na vyučování.
I. projednala a bere na vědomí TS Police nad
Metují s.r.o. stanovenou výši stočného pro rok
2016, která činí pro obyvatele napojené na ČOV
Police nad Metují 40,35 Kč včetně DPH.
I. bere na vědomí žádost H. K., bytem xxxx,
Police nad Metují, o proplacení finančního podílu ve výši 34.815,- Kč (51% z celkových nákladů) za výměnu oken v bytě č. 1 bytového domu
čp. 443 v Polici nad Metují
II. neschvaluje proplacení finančního podílu ve
výši 34.815,- Kč za výměnu oken v bytě č. 1, bytového domu čp. 443 ve Fučíkově ulici v Polici
nad Metují, který je ve spoluvlastnictví H. K. a
města Police nad Metují, a to z důvodu schváleného převodu spoluvlastnického podílu města
51/100 na bytové družstvo Zbrojnoš, v rámci
kterého je započítána sleva ve výši 49% ze zůstatkové hodnoty, která zohledňuje i špatný stav
oken předmětného domu
III. pověřuje odbor IMŽP výše uvedené rozhodnutí sdělil žadatelce H. K.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 06 A 07/ 2015 ZE DNE 21. 10. A 15. 12.2015
ZM schvaluje uzavření Smluv o navázání
vzájemné mezinárodní spolupráce a partnerství:
a) mezi obcí Radków a městem Police nad
Metují
b) mezi městem Oleśnicí a městem Police nad
Metují
c) mezi městem Swidnicí a městem Police nad
Metují
ZM schvaluje zřízení organizační složky města
Police nad Metují s názvem Muzeum papírových
modelů, včetně návrhu zřizovací listiny, s
účinnosti od 1. 1. 2016.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny
organizační složky města Police nad Metují
Centrum kultury vzdělávání a sportu Pellyho
domy, platný od 1. 1. 2016.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - položky
rozpočtového opatření č. 29 - 33. Zvýšení
rozpočtových příjmů a výdajů o částku 1.133.288
Kč.
ZM neschvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky o zákazu provozu výherních hracích
přístrojů a jiných podobných loterií a her na
celém území města Police nad Metují ve znění
návrhu č. 1.
ZM schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky
(č. 02/2015) o zákazu provozu výherních hracích
přístrojů a jiných podobných loterií a her na
celém území města Police nad Metují ve znění
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návrhu č. 2, tj. s přechodným ustanovením.
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje pořízení změny územního plánu
č. 1 obsahující projednání žádostí Lukáše
Kubečka a Lucie Nývltové, Jana Jirky a
Michaely Kasalové, Pavla Žáka a Elišky
Žákové, a Pavla Jiráska s tím, že se žadatelé
budou podílet 50% na nákladech změny ÚP;
2) schvaluje pořízení změny územního plánu
č. 2 obsahující projednání žádostí Ludmily
Sokolové, Ivony Thérové a Karla Švorčíka;
a Jiřího Meiera s tím, že se žadatelé budou
podílet 100% na nákladech změny ÚP
3) neschvaluje pořízení změny územního plánu
dle žádosti Květoslava Chmelíka a Jany
Chmelíkové.
ZM schvaluje prodej domu čp. 209 v Nádražní
ulici v Polici nad Metují, se stavebním pozemkem
p. č. 266 o výměře 403 m2 v k.ú. Police nad
Metují panu Aleši Kubečkovi, narozenému 12.
12. 1973, bytem Nádražní 209, Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena ve výši 2.450.000,- Kč.
Kupní cena bude uhrazena z účtu zřízeného
bankou po zápisu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní smlouva bude obsahovat
ujednání o zřízení zástavního práva; toto zástavní
právo bude vymazáno až po uhrazení kupní ceny
a po zápisu zástavního práva banky poskytující
úvěr panu Aleši Kubečkovi. Dále bude mezi

městem Police nad Metují, Alešem Kubečkem
a Komerční bankou jako zprostředkovatelem
uzavřena dohoda o správě kupní ceny.
ZM schvaluje vzájemný odkup pozemků v k.ú.
Hlavňov takto:
1) Pan Jan Špulák, nar. 15.10.1950, bytem
Hlavňov 68, prodá městu Police nad Metují
část stavebního pozemku p.č. 21 o výměře 5
m2 (bude sloučeno s pozemkem p.č. 730/58),
2) Město Police nad Metují prodá panu Janu
Špulákovi pozemek p.č. 730/65 o výměře 133
m2 (oddělen od p.č. 730/58).
Hodnota pozemků je sjednána na 20,- Kč m2. Za
rozdíl ve výměře vzájemně prodaných pozemků,
který činí 128 m2 ve prospěch pana Jana Špuláka,
uhradí pan Špulák městu Police nad Metují kupní
cenu 2 560,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 301/2 v k.
ú. Police nad Metují o výměře 46 m2 manželům
Ing. Elišce Žákové, nar. 6. 5. 1979 a Ing. Pavlovi
Žákovi, nar. 1. 4. 1980, oba bytem U Damiánky
268, Police nad Metují. Kupní cena je stanovena
na 30,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu ve výši
1.380,- Kč uhradí kupující při podpisu kupní
smlouvy.
ZM schvaluje od pana Františka Kollerta,
nar. 22. 9. 1942 a paní Evy Kollertové, nar.
5. 12. 1948, oba bytem K Vodojemu 7, Police
nad Metují:
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1) odkoupit pozemek p. č. 715/108 (oddělen od
pozemku p. č. 715/3) o výměře 4779 m2, v k.
ú. Velká Ledhuje. Kupní cena je stanovena na
200,- Kč/m2,
2) bezúplatně přijmout pozemky p. č. 715/92 o
výměře 3937 m2 a p. č. 715/109 (oddělen od
pozemku p. č. 715/3) o výměře 159 m2, oba v
k. ú. Velká Ledhuje.
ZM Police nad Metují schvaluje:
a) Grantový program města Police nad Metují akce, dílčí aktivity
b) Grantový program města Police nad Metují provoz a práce s mládeží.
ZM Police nad Metují schvaluje uzavření
smlouvy o revolvingovém úvěru č. 99013447179
s Komerční bankou a.s., na úvěr do výše limitu
9.000.000 Kč.
ZM Police nad Metují schvaluje Pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2016.
ZM Police nad Metují schvaluje změnu
rozpočtu č. 9 - položky rozpočtového opatření č.
41 - 44. Snížení rozpočtových příjmů o částku
301.500 Kč, snížení rozpočtových výdajů o
částku 424.326 Kč a snížení financování (položka
8113) o částku 122.826 Kč.
ZM Police nad Metují schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 03/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Police nad Metují.
ZM Police nad Metují schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 04/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM Police nad Metují schvaluje:
a) prodej spoluvlastnického podílu 51/100 na
bytovém domě čp. 443 se stavebním pozemkem
p.č. 1000 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
218 m2, Bytovému družstvu Zbrojnoš, IČO
25994018, se sídlem Fučíkova 443, Police
nad Metují, zastoupené předsedou Lukášem
Rutarem. Kupní cena je stanovena ve výši
340.578,- Kč. S jednotlivými členy družstva
bude sepsána dohoda o převzetí závazku.
Každý člen družstva uhradí 1/9 kupní ceny.
b) prodej spoluvlastnického podílu na bytovém
domě čp. 444 se stavebním pozemkem p.č. 998
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 218 m2,
Bytovému družstvu Klůček, IČO 25977954,
se sídlem Fučíkova 444, Police nad Metují,
zastoupené
místopředsedou
Lukášem
Koutským. Kupní cena je stanovena ve výši
311.661,- Kč. S jednotlivými členy družstva
bude sepsána dohoda o převzetí závazku.
Každý člen uhradí 1/9 kupní ceny.
ZM Police nad Metují schvaluje bezúplatný
převod pozemku st. p. č. 117/2 v k.ú. Pěkov o
výměře 100 m2 od pana Miroslava Pfeifera, nar.
8. 12. 1937, bytem Ostašská 267, 549 54 Police
nad Metují, do majetku města Police nad Metují.
Město Police nad Metují uhradí náklady spojené
s převodem pozemku.
ZM Police nad Metují schvaluje bezúplatný
převod pozemku p.č. 1108/23 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře 123 m2 od manželů Kollerta
Františka, nar. dne 22. 9. 1942 a Kollertové Evy,
nar. dne 5. 12. 1948, oba bytem k Vodojemu 7,
Police nad Metují, do majetku města Police nad
Metují. Město Police nad Metují uhradí náklady
spojené s převodem pozemku.
ZM Police nad Metují schvaluje směnu
pozemků v k.ú. Velká Ledhuje a k.ú. Hlavňov
takto:
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město Police nad Metují přenechá Družstvu
vlastníků Police nad Metují pozemek
p.č. 220/13 (oddělen od p.č. 220/4) v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře 1111 m2,
2) Družstvo vlastníků Police nad Metují
přenechá městu Police nad Metují
pozemek p.č. 622/1 v k.ú. Hlavňov o
výměře 1083 m2 a pozemek p.č. 733
v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 28 m2.
Směna pozemků bude bezúplatná a náklady
spojené s rozdělením a převodem pozemku
budou hrazeny rovným dílem oběma účastníky
směny pozemků.
ZM Police nad Metují schvaluje prodej
pozemků p.č. 330/4, 331/1 a 331/2, vše v
k.ú. Police nad Metují, panu Janu Dostálovi,
nar. dne 16. 2. 1973, bytem Suchý Důl 152.
Celková výměra pozemků činí 641 m2 a kupní
cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2. Celkovou
kupní cenu ve výši 44.870,- uhradí pan Dostál
převodem na účet města Police nad Metují do 15
dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM Police nad Metují schvaluje prodej
pozemku p.č. 1163/2 o výměře 17 m2 a části
pozemku p.č. 1163/3 o výměře 1058 m2 oba v
k.ú. Police nad Metují (dle geometrického plánu
1)

dojde ke sloučení pozemků s pozemkem p.č.
1163/2 v k.ú. Police nad Metují) firmě Hauk
s.r.o., IČO 62029631, se sídlem Mírová 155, 549
54 Police nad Metují, zastoupené jednatelem
Petrem Haukem. Kupní cena je stanovena na
200,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu ve výši
215.000 Kč uhradí kupující do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy na účet města.
ZM Police nad Metují neschvaluje prodej
pozemku p.č. 215/9 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 1685 m2 vlastníkům bytů v domě čp. 263
v Bělské ulici v Polici nad Metují - Jiráskové
Zlatě, Paulové Evě, Balákové Monice, Žákové
Jarmile, Lantové Renatě a Růžičkovi Jiřímu.
Důvodem neschválení je, že pozemek je městem
Police nad Metují a platným územním plánem
města určen k zastavění rodinnými domy.
ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 822/16
v k.ú. Hlavňov o výměře 4 m2 od paní Věry
Reichardtové, nar. dne 1. 8. 1943, bytem Dolní
1491/3, Nusle, 140 00 Praha 4, do majetku města
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena na
základě znaleckého posudku ve výši 230,- Kč.
Město Police nad Metují uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Hlavňovské vánoční přípravy
V neděli 29. 11. 2015 se
uskutečnila brigáda na ozdobení smrku u klubovny a
o několik hodin později se
uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu za účasti občanů
obce. Nazdobení stromu i se
zhotovením dárků bylo provedeno v rámci společenské
akce svépomocí. Počasí bylo
ryze vánoční, chumelilo, zpívaly se koledy a nechybělo i
občerstvení v podobě buchet a
svařeného vína. Z přiložených
fotografií je vidět, že zdobit se
dá opravdu za každého počasí.
Poděkování patří zejména TS
za zhotovení elektrické přípojky pro stromeček, městu za
poskytnutou finanční podporu,
dále členům i nečlenům OV a
spolku Hlavňovských žen za
přípravu pohoštění pro občany
obce.

Martin Vaniš, OV Hlavňov
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HARMONOGRAM INVESTČNÍCH AKCÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ NA ROK 2015
Investiční akce zařazené do rozpočtu a zrealizované v roce 2015

Náklady v tis. Kč

PD komunikace spojnice Pod Havlatkou, Husova, parkoviště
PD komunikace za radnicí, napojení na přeložku
PD oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu, kanalizaci atd.
Mobiliář a úprava plochy u informační tabule, Hlavňov
Odvodnění u p. Zeleného (příkop naproti dolní zastávce) - Hlavňov
Komunikace - pan Vacek v Pěkově
Oprava komunikací v Radešově
Oprava chodníků u čp 290 - sídliště Gagarinova
PD rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově
Opravy komunikací, překopů ve městě
Obnova a doplnění dopravních značek ve městě dle návrhu MP
Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova
Oprava komunikace po objížďce Hlavňov
Oprava odvodnění ul. U Zahrádek
Dokončení opravy komunikace Ke sběrnému dvoru a U Plovárny
Úprava prostoru před smuteční síní - dokončení zeleň
Oprava vstupů čp. 293 sídliště - podíl města
Nová vánoční výzdoba v Polici
Audit - energetické štítky budov
DPS – opěrná zeď u suterénu ve vnitřním prostoru
Nové hlediště v divadle a přípojka vody v divadle, rekonstrukcwe divadelního baru, divadelní klub - odlučovač tuků a kanalizace

49
47
12
23
35
845
664
35
175
176
38
439
1 232
35
15
84
37
325
158
185

Změna užívání Pellyho domy - infocentrum
Terénní úprava "Cihelna", PD, dokončení, ozelenění
Vybudování nového úložiště výkopové zeminy (pouze PD)
Víceúčelové venkovní hřiště - zázemí, kabiny
Samostatné odvodnění poldrů - sídliště, dokončení
Oprava rozpadající se zdi u pana Rejchrta, u hřiště
ZŠ - Regulace topení v celé škole, řešení zdroje, úprava rozvodů topné vody v kotelně
ZŠ - Samostatné vytápění polytechnického pavilonu
ZŠ - PD Rekonstrukce WC na 1. a 2. stupni + WC a sprch v TV
ZŠ - PD uavření areálu před školou, řešení využití prostranství před školou
ZŠ - Oprava plochy za školou - parkoviště
ZŠ - Úprava schodiště do tělocvičny a zadního vchodu z parkoviště
MŠ - Úprava dlažeb na hřišti pod skluzavkou
MŠ - Linoleum IV.třída
MŠ - Nerezová klec výtahu na přepravu jídla
MŠ - Oprava sociálního zařízení zaměstnanců MŠ, úklidovka
ZUŠ PD dokončení rekonstrukce
ZUŠ Výměna oken budovy č.p. 107
Oprava hřbitovní zdi, 2. etapa
PD příprava, sousoší svaté trojice v Pěkově
Oprava veřejného osvětlení u hřiště v Pěkově

759
282
40
230
2 169
12
127
85
140
30
55
37
14
178
57
266
15
283
304
20
52

1 775

Investiční akce nezařazené do rozpočtu a zrealizované v roce 2015
PD Revitalizace středu města
Oprava venkovní plochy MŠ
Oprava průchodů
Rekonstrukce obecní hrobky
Rozšíření stanovišť pro kontejnery
Osvětlení kostela, přemístění a oprava barokní vázy
Rekonstrukce přípojek k čp 340
Rekonstrukce septiku Hlavňov PD
Odvodnění terasy MPMPM
Úprava sedadal v divadle
Odvodnění komunikace Hony
Chodník ulice Husova
Rekonstrukce Julinky
Oprava balkonů DPS

88
37
65
30
150
60
400
15
69
39
167
186
32
185
Ing. Scholz Pavel - investiční technik
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18 jede také 27.10.2016, 16.11.2016, nejede 1.1.2016,28.10.2016,18.11.2016, od 10.6.2016 do 16.9.2016
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jede v pracovnı́ch dnech
1
jede v pondělı́
2
jede v úterý
3
jede ve středu
4
jede ve čtvrtek
5
jede v pátek
6
jede v sobotu
7
jede v neděli
†
jede v neděli a ve státem uznané svátky
15 jede také 1.1.2016
17 jede také 27.10.2016, 16.11.2016, nejede 1.1.2016,28.10.2016,18.11.2016, od 10.6.2016 do 16.9.2016
18 jede také 28.3.2016, 6.7.2016, nejede 27.3.2016,3.7.2016
19 nejede 1.1.2016,27.3.2016,5.7.2016,28.10.2016
20 jede také 29.3.2016, 7.7.2016, nejede 28.3.2016,4.7.2016
21 nejede od 1.1.2016 do 28.3.2016
22 jede také 1.1.2016, 27.3.2016, 5.7.2016, 28.10.2016
23 nejede 1.1.2016
24 jede od 1.7.2016 do 31.8.2016
25 jede od 1.5.2016 do 28.9.2016
26 nejede od 1.5.2016 do 28.9.2016
34 jede od 1.1.2016 do 28.3.2016
35 jede od 28.5.2016 do 28.9.2016
36 nejede 1.1.2016,27.3.2016,5.7.2016
40 nejede od 1.7.2016 do 31.8.2016
62 nejede 1.1.2016,29.1.2016, od 8.2.2016 do 14.2.2016, od 24.3.2016 do 28.3.2016, od 1.7.2016 do 31.8.2016,28.9.2016, od
26.10.2016 do 28.10.2016,17.11.2016
72 jede 29.1.2016, od 8.2.2016 do 14.2.2016, od 24.3.2016 do 25.3.2016,1.7.2016,4.7.2016, od 7.7.2016 do 31.8.2016, od
26.10.2016 do 27.10.2016
platı́ od 1.1.2016 do 10.12.2016
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Slavný

Stanoviště

Cı́lová zastávka

O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í

Sběr zbytkového odpadu z popelnic v roce 2016 Sběrná místa
Svozovými dny zůstávají i nadále čtvrtek a pátek a zůstává zachován i svozový interval v jed- vánočních stromků
notlivých částech města. Jednotlivé svozy pak budou probíhat podle tohoto svozového plánu:
 k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje (od
jara do podzimu každý týden, v zimě 1
x za 14 dní):

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

MĚSÍC

SVOZOVÉ TÝDNY

MĚSÍC

SVOZOVÉ TÝDNY

Leden

1., 3.

Leden

1., 2., 3., 4.

Únor

5., 7.

Únor

5., 6., 7., 8.

Březen

9., 11., 12., 13.

Březen

9., 10., 11., 12., 13.

Duben

13., 14., 15., 16., 17.

Duben

14., 15., 16., 17.

Květen

18., 19., 20., 21.

Květen

19., 21.

Červen

22., 23., 24., 25., 26.

Červen

23., 25.

Červenec

26., 27., 28., 29., 30.

Červenec

27., 29.

Srpen

31., 32., 33., 34.

Srpen

31., 33.

Září

35., 36., 37., 38., 39.

Září

35., 37., 38., 39.

Říjen

40., 41., 42., 43.

Říjen

40., 41., 42., 43., 44.

Listopad

45., 47.

Listopad

45., 46., 47., 48.

Prosinec

49., 51.

Prosinec

49., 50., 51., 52.

V případě změn v uvedených termínech svozu, vás budeme informovat městským rozhlasem,
v Polickém měsíčníku a na internetových stránkách města.

Tašky na třídění odpadu

Již před Vánoci inzerovalo město bezplatnou nabídku pro všechny polické domácnosti - sadu 3 tašek pro ukládání a odnos
vytříděného papíru, skla a plastů (1 sada do 1
domácnosti). Tašky jsou vyrobeny z netkané
textilie, na boku vybaveny suchým zipem pro
vzájemné spojení a jejich nosnost je do 10 kg.
K dispozici je ještě cca 100 ks sad větší velikosti - cca 25 x 35 x 50 cm a 200 ks sad menší
velikosti - cca 25 x 25 x 40 cm. Tašky byly
pořízeny ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s.
Kdo máte o tuto sadu tašek zájem, zajděte

na polickou radnici, do kanceláře odboru investic, majetku a životního prostředí (IMŽP),
kde Vám budou vydány. Na koho se nedostane, s tím bude město počítat při příští
objednávce.
Město by si za to přálo, aby Vás třídění
odpadu (i když je to povinnost) více bavilo,
aby odpadla výmluva, že to doma není kde
skladovat, a aby ubývalo nevytříděného odpadu v popelnicích a přibylo tříděného v kontejnerech na tříděný odpad. Třídí celá Police, je
to snadné velice.

Vánoční svátky pomalu odeznívají a
co nevidět nastane úklid vánoční výzdoby. Majitelé umělých stromků je schovají
zpět do krabic či jiných obalů, ale co s těmi
přírodními, kam s nimi? Nejlépe je tyto
stromky využít doma - po řádném odstrojení je možné je zkompostovat, nebo
spálit v kamnech či na ohni. Ti, kdo tuto
možnost nemají, mohou ho (odstrojený
!!!) odnést na sběrné místo u hřbitovní
zdi pod sídlištěm, nebo přímo do sběrného dvora. Děkujeme předem, že je neodhazujete na jiných místech po městě.

Více odpadů
po Vánocích

Po Štědrém dnu a Silvestru se zajisté
objevilo ve Vašich domácnostech poněkud
více odpadu, než obvykle. Jednak jsou to
různé obaly, ale také různé vyřazené elektrospotřebiče a jiné věci, které byly nahrazeny novými. Chtěli bychom vás vyzvat k
tomu, abyste všechny tyto odpady řádně
vytřídili a poté odložili na místa k tomuto určená. Především plasty, papír a sklo
patří do kontejnerů na sběrných stanovištích a vyřazená elektrozařízení a baterie do
elektroobchodu, sběrných kontejnerů nebo
do sběrného dvora. Třídí celá Police, je to
snadné velice. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V listopadu 2015 slavili
70 let pan Karel Hlucháň
pan Miroslav Vaníček
paní Helena Steinerová
paní Věra Stuchlíková
paní Marie Spudichová
paní Jindřiška Vaníčková
75 let paní Marie Knittelová
paní Eliška Šrůtková
80 let paní Hana Duchatschová
85 let paní Marie Teichmannová
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Vzpomínka
Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví
a krásné dny
plné pohody
v dalších letech

Dne 25. 12. 2015
by se dožila 90 ti let paní
OLDŘIŠKA KOUBKOVÁ,
rozená Obršálová.
S láskou vzpomínají děti s
rodinami.

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
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Statistika

Vítání občánků

K 30.11.2015 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4 149 obyvatel.

Dobrovolní dárci krve
V prosinci, tak jako každý
rok, jsme společně s Oblastním
spolkem ČČK Náchod uspořádali malou slavnost pro dobrovolné
dárce krve a jejich složky. Jako
malé poděkování dostali květinu, dárek, pohoštění. Na milém
setkání bylo oceněno 25 dárců.
Bronzovou medaili za 10 odběrů
jsme předali 9 dárcům, stříbrnou
(20 odběrů) sedmi dárcům. Zlato
za 40 odběrů si odneslo také
sedm dobrovolníků. Měli jsme
tu čest odměnit i dva dárce,
pana Františka Pohla a pana
Ing. Pavla Štengla, kteří dostali
Zlatý kříž 3.třídy za úctyhodných 80 odběrů.
Dárců si vážíme a děkujeme
za nás za všechny!

Na poslední vítání občánků v letošním roce přijalo pozvání osm dětí se svými rodiči. O báječnou atmosféru se
nám tradičně postarali malí špunti z MŠ se svými roztomilými básničkami a žačka ZUŠ s pěknou skladbou na flétnu.
Moc děkujeme.
Přivítaní občánci:

Jiří Kozár
Barbora Šnáblová
Jan Nosek
Richard Voda

Jakub Hercík
Dominik Šlehobr
Gita Ducháčová
Jan Hotárek

Dagmar Hambálková - matrikářka
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KNIHOVNA

Výstava na chodbě

Zajímá vás, co dělají naše děti ve škole. Ano, učí
se, to všichni víme. Ale učit se dá různě. Takříkajíc
na vlastní kůži si to vyzkoušeli žáci 3. A a 3. B při
společném projektu Naše město Police nad Metují.
Výsledky jejich práce si můžete přijít prohlédnout na
chodbu knihovny ještě celý leden.
Z vystavených obrázků a textů je vidět, že v zorném poli dětí byly pověsti od Antonína Krtičky.
Vytvořily také plán našeho náměstí a zajímavé jsou i
společné práce dětí – plány města tvořené z hlavy, ještě bez znalosti světových stran. Už také vědí, jaký je
znak našeho města a také vesnic v okolí. Že zvládají
čtenářskou gramotnost, dokládají odpovědi na otázky
z obsahu pověsti. A nejupřímnější jsou odpovědi, proč
se v Polici n. M. dětem líbí: Je tady čerstvý vzduch, je
tady hezký les, je tady hezká škola. Nelíbí se mi hluk
ve městě, že tady jsou zlí lidé.
Možná bychom to my, dospělí, mohli mít na zřeteli při tvorbě plánů na výstavbu města i podmínek
k životu.
A tak velký dík patří paním učitelkám Andree
Kolářové a Karolíně Pátkové, které si s dětmi daly tu
práci a provedly je historií, současností a třeba i budoucností Police.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Opět se sejdeme nad stránkami knih při společném čtení 12. ledna, 23. února, 8. března, 12. dubna,
10. května a 14. června 2015 vždy v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Zahájíme nad stránkami z Listování v polických
kronikách od Miroslava Pichla.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Kalendárium

Stojíme na prahu nového roku 2016.
Třeba se chystáte oslavit životní jubileum. Také významné osobnosti mají
svá výročí. Na webových stránkách
Knihovny Jiřího Mahena v Brně najdete
Kalendárium s výběrem z významných
výročí, které zahrnuje výročí českých a

zahraničních osobností, zejména jubilea
spisovatelů a soupis významných dnů
roku. Hned v úvodu se dozvíte, že rok
2016 je vyhlášen jednak Mezinárodním
rokem luštěnin a jednak Mezinárodním
rokem porozumění. Adresa stránek je:
http://www.kjm.cz/kalendarium.

Nabídka knih

yy Škrdlíková, Petra: Hyperaktivní předškoláci.
Výchova a vzdělávání dětí s ADHD.
yy Sawyerová, Heide: Intuitivní lidé.
Kniha pro všechny, kteří touží pochopit hlubší význam a smysl svého života.
yy Cílek, Roman: Běda tomu, kdo vyčnívá z řady.
1948-1953 : pohled do zákulisí politických zločinů.
yy Jandourek, Jan: Sociologie zločinu.
Proč lidé vraždí a jezdí načerno.
yy Silný, Milan: Cyklistické maso v české kotlině.
Terénní cyklistické závody očima autora, vtipný deníkový záznam.
yy Walnesová, Tilly: Láska na první steh.
Šití není žádná věda.
Příručka pro začínající švadlenky se střihovými přílohami.
yy Paasilinna, Arto: Komu není shůry dáno, dlouho duchem nebude.
Nový román finského autora plný černého humoru.
yy Sington, Philip: Einsteinova krev.
Historický thriller.
yy Fanta, Jiří: Fraktál.
Současný detektivní příběh podle skutečné události.
yy Rajchert, Petr: Ruku na srdce, náhody neexistují.
yy Současný dobrodružný thriller.

Vaše knihovnice

K U LT U R A

Broumovský klášter v lednu nabídne divadlo,
přednášku, koncert i speciální prohlídky
Zajímavé akce chystá na leden Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.  
Svůj novoroční program zahájí 13. ledna v 19 hodin v klášterní Kreslírně programem ArtCafé Special - divadelním představením originální české dramatičky
Lenky Lagronové Zahrada Jane Austenové. V příběhu slavné anglické spisovatelky se představí herečky Marie Málková, držitelka tří cen Alfréda Radoka, Apolena
Veldová, herečka nominovaná na Cenu Thálie, a Lucie Štěpánková, herečka Divadla
Na Vinohradech, držitelka Ceny Thálie do 33 let. Režisérem poetického představení
je Radovan Lipus, kterého nyní Broumovští znají především jako režiséra hudebně-divadelního představení o historii Broumovska HRA-NIC-e.
Program ArtCafé dále nabídne ve středu 27. ledna od 19 hodin koncert výrazné české skladatelky, textařky a hudebnice Vladivojny La Chia, která vystupovala například s Lenkou Dusilovou nebo Lacem Deczim a předskakovala Marilynu
Mansonovi, Richardu Müllerovi nebo kapele Scorpions.
Ve čtvrtek 21. ledna od 17:30 se v klášterní Kreslírně uskuteční přednáška
ScienceCafé Michala Trousila z katedry rekreologie a cestovního ruchu Univerzity
Hradec Králové o Významu lokální a regionální kultury v globalizovaném světě.
16., 23. a 30. ledna pokračují speciální prohlídky Klášterem od sklepa po
půdu, při kterých návštěvníci uvidí nejen historickou část kláštera, ale také rozsáhlé sklepní prostory, nově opravené prostory Opatských sálů s výstavou Poklady
z depozitářů, prostory 3. patra a půdu. Tyto mimořádné prohlídky bývají rychle obsazeny, proto je lepší rezervovat vstupenky na emailu: prohlidky@broumovsko.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
Sobota 23. 1. 2016
od 14 hodin

VERNISÁŽ A ČTENÍ
PRO DĚTI

v Ratibořickém údolí a tam, pod velikým
stromem, si společně povídají. Sdělují si,
co viděli, zažili, slyšeli, o čem se jim zdálo, nebo na co si vzpomínají. Svými pohádkami dětem i dospělým odkrývají
mnohá tajemství a také jim ukazují, že na
každou věc a situaci je možno podívat se
i z jiného úhlu pohledu.

PŘILOŽTE RUKU K DÍLU
A SPOLEČNE STRÁVENÝ DEN
BUDE JAKO MALOVANÝ!

Vstup v tento den zdarma.
Více o knize: www.bukio.webnode.cz

VTEŘINY ŽIVOTA

Neděle 21. 2. 2016
od 14 hodin

ŽIDLIČKODOVÁDĚNÍ

Vernisáž výstavy stavitele papírových
modelů. Michal Kavaliér - Malý velký
muž papírového světa v Čechách představí na své první samostatné výstavě
průřez svého umění. Autor má řadu
ocenění v tomto oboru. Po vernisáži
volně navážeme autorským čtením nejen
pro děti.

Po nedělním obědě přijďte do muzea
papírových modelů a pomozte nám
zkrášlit naše židličky.
BB KAVÁRNA, do 10. ledna
Fotografka Jarmila Šenková nabízí auten- Ty nejpovedenější vystavíme! Mimo jiné
tický pohled na vteřiny života. Není ome- poslouží i při filmovém festivalu Jeden
zena subjektivním „já“, její vteřiny života svět v Polici nad Metují. Zvládne to každý
spíš připomínají drobná setkávání a židlí máme dost. Přijďte si vymyslet tu
s životem jako takovým. A každé toto svou!
setkání může být jejím osobním satori či Vstup je zdarma. Veškerý materiál
chvílí, která v důsledku může ovlivnit zajištěn.
celý další život. Nejen její, ale všech akté- Máte chuť se zapojit jako kolektiv se
školou, nebo třeba s kroužkem? Zavolejte,
rů…
nebo napište pro více informací.

PŘIPRAVUJEME

Jarní prázdniny, aneb Týden
s Herkulem
(8. – 12. 2. 2016)

Každý den od 9 do 12 hodin
Už po čtvrté muzeum nabídne program
pro prázdninová dopoledne. Opět budeme cestovat a tvořit. Program Letem
světem tvoří dvě části. Nejprve představíme destinaci, do které jsme se s Herkulem vypravili, pomocí prezentace, hry a
expozice muzea.
V druhé části budeme tvořit nejen
Autorka knih pro děti Anna Birke- z papíru. V ceně je lektor, materiál a
Semeráková z Červeného Kostelce drobné občerstvení.
představí knihu Moudré pohádky Přihlášky prosím zašlete na emailovou
vesmírných skřítků. Vesmírní skřítko- adresu muzea. Přidat se k nám můžete
během
celého
týdne.
vé se pohybují v neviditelné podobě mezi kdykoliv
lidmi a sledují i prožívají různé příběhy. Jednotlivý vstup 40 Kč, Týdenní permaKaždý večer se pak scházejí na paloučku nentka 160 Kč.
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MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

V dalším pololetí se opět scházíme ve
středu od 14 do 15:30 hodin. Přijďte se
k nám podívat! Rozvíjíme u dětí
trpělivost,
radost
z vybojovaného
výsledku. Kroužek není věkově omezen,
setkáváme se tak různé věkové skupiny,
předáváme si zkušenosti.

MUZEUM ZAVŘENO
4. – 10. 1. 2016

Muzeum bude v tyto dny zavřeno.
I V ROCE 2016 MŮŽETE NAVŠTÍVIT
MUZEUM ZDARMA

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI
Kontakt:
INFO@MPMPM.CZ, 777 828 657

Návštěvní doba MPM:
Všední dny: 9—15 hod
Víkendy, svátky, prázdniny: 9—17 hod
Děti do 6 let zdarma

WWW.MPMPM.CZ
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ

Pátek 22. 1. 2016 od 20:00 hod
Sál Pellyho domů

IX. OSTROSTŘELECKO –
Koncem listopa- MĚSTSKÝ PLES

du se organizační
složka
Pellyho
domy
zařadila
mezi
subjekty,
které
obdržely
certifikaci v rámci Českého systému
kvality služeb (dále ČSKS). ČSKS je
dobrovolný inovativní nástroj, který
systematickým způsobem pomáhá ke
zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v
navazujících službách. Vlastníkem
systému je Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Pellyho domy jsou zapojeny všemi oblastmi své činnosti: informační centrum, kulturní aj. akce, sport.

PELLYHO DOMY

Pátek 8. 1. 2016 od 18:00 hodin
Sál Pellyho domů

IDITAROD
Poslední velký závod na Zemi

Takto je nazýván závod psích spřežení
na 1000 mil (cca 1700 km), který se
jede každoročně na Aljašce za extrémních podmínek.

Pokud vás zajímá se o něm dozvědět
více, zveme vás na besedu s Jardou
Soumarem.
V rámci besedy bude promítán film
amerických dokumentaristů výstižně
nazvaný Tanec matky přírody.
Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč
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Pořádá Město Police nad Metují ve
spolupráci s Ostrostřeleckou gardou
polickou. Hraje Relax Band.
Předprodej vstupenek od 4. 1. 2016 v
informačním centru v Pellyho domech.
Vstupné: 100 Kč vč. místenky
Sobota 30. 1. 2016 od 20:00 hod
Sál Pellyho domů

HASIČSKÝ BÁL

Pořádá SDH Pěkov, k tanci a poslechu
zahraje kapela BTK.
Rezervace vstupenek telefonicky: p.
Kozár 491 543 308, 731 479 630
Vstupné: 80 Kč vč. místenky

KOLÁROVO DIVADLO

Sobota 16. 1. 2016 od 16:00 hod

NOVOROČNÍ KONCERT

VYPRODÁNO
Vystoupí Police Symphony Orchestra

KINO PRO DĚTI

Úterý 12. 1. 2016 od 17:30 hodin
Kolárovo divadlo

PADDINGTON

Paddington není jen tak obyčejný
medvídek. Pochází z nejtemnějšího
Peru, nosí červený klobouček a víc než
cokoliv jiného miluje marmeládové
sendviče. Když zemětřesení zničí jeho
domov, pošle ho teta Lucy do Londýna,
aby zde našel novou rodinu. Sám a
opuštěný na paddingtonském nádraží
pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval.
Naštěstí ale potká rodinu Brownových,
která se ho ujme i přes kategorický
nesouhlas tatínka Browna - typického,
spořádaného a trochu i nudného Brita.
K jeho zděšení, kdekoliv se medvídek
objeví, začnou se dít neuvěřitelné věci.
Svými ztřeštěnými nápady často převrátí celý dům vzhůru nohama a způsobí neskonalý chaos.
Svým úsměvem a dobrým srdcem si
však nakonec získá srdce celé rodiny a
vše se v dobré obrací… avšak jen do
okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná
ředitelka místního muzea, která z něj
chce udělat vycpaný exponát...
Vstupné: 40 Kč

OSTATNÍ AKCE
KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ

podzim 2016
Zápis prodloužen do 29. 1. 2016 –
přijímáme pouze páry nebo dívky!
Více informací a přihlášky v infocentru
v Pellyho domech.

PŘIPRAVUJEME
NA ÚNOR

Středa 3. února 2016 v 18:00 hod
Kolárovo divadlo

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
SRPŠ a ZUŠ v Polici nad Metují vás
zvou na premiéru autorského muzikálu na motivy pohádky H. CH. Andersena SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, v provedení
pěveckého a tanečního oddělení a
sólistů.
Autor: Adéla Kubečková
Předprodej limitovaného počtu vstupenek od 18. 1. 2016 v Infocentru.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Neděle 21. 2. 2016 od 14:00 hod
Sál Pellyho domů

DĚTSKÝ
KARNEVAL
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INFORMAČNÍ CENTRUM
UPOZORNĚNÍ:
INFORMAČNÍ CENTRUM BUDE
V PONDĚLÍ 11. 1. 2016
ZAVŘENO
Z DŮVODU INVENTURY.

NOVINKY
V PRODEJI:
Děkujeme
za pochopení.
Pellyho domy

V předvánočním čase spatřil světlo
světa komplet 2 CD pana Miroslava
Pichla s názvem Dějiny města a regionu v běhu let. Na prvním CD jsou
zachycena léta 993 – 1918, na druhém
1919 – 2003. Bonusem druhého disku
je cca 12-ti minutový film Miroslava
Pichla – Polický gen o Miroslavu Pichlovi.
V prodeji v IC za 220 Kč.
Ke spuštění CD je nutné stáhnout
bezplatně program Adobe PDF Reader.

Další novinkou je HOŘKÁ ČOKOLÁDA
od české firmy Carla ve 100 g balení,
s fotografiemi a texty o Polici nad Metují na zadní straně obalu.
Cena 39 Kč.
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Žádost o dotaci

V měsíci prosinci jsme sepsali žádost o
dotaci na rozšíření služeb TIC, kterou
bude Královéhradecký kraj poskytovat
v roce 2016. Zažádali jsme o maximální částku podpory, tj. 50 000 Kč, kterou lze získat.
Finanční výše poskytnuté dotace je
závislá na počtu žádajících infocenter a
na rozpočtu dotace kraje, který se
letos snížil z 1,5 mil. na 1,2 mil. Kč. Po
splnění všech podmínek a náležitostí,
které musí žádost o dotaci obsahovat,
jsme jí na kraj odeslali.
Informaci o výši udělené dotace bychom se měli dozvědět přibližně
v polovině dubna.
Další žádostí, kterou budou Pellyho
domy podávat do grantového programu Královéhradeckého kraje, je žádost
o finanční podporu na 69. Polické divadelní hry.
PŘEDSTAVUJEME:

Muzeum
starožitných kočárků,
panenek a patentních listin

Až budete přemýšlet, kam se s rodinou
vydat na výlet, který není daleko, vydejte se do muzea kočárků, panenek a
patentních listin, které bylo otevřeno
loni v červnu v Náchodě. Holčičky a
maminky budou obdivovat bohatou
sbírku kočárků, která zahrnuje léta
1838 – 1970, k vidění jsou i různé
doplňky jako starožitné koloběžky,
trojkolky, necky, hračky, dobové strojení a několik pokojíčků pro panenky.
Pro tatínky je zde k nahlédnutí přes
1000 patentů, vztahujících se například k vývoji jízdních kol,
automobilů, hraček a různých pohonů.

Otevírací doba:
denně 10 – 16 hod
Dohodnout lze také individuální prohlídku, kterou si lze domluvit na emailu: muzeum@post.cz nebo na tel.
606 486 372, 602 436 986.

Vstupné:
Dospělí 70,- Kč, děti od 6 ti let 40,-Kč,
děti do 6 let zdarma, důchodci 50,- Kč

Provozní doba IC v LEDNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00
infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
O víkendech a svátcích zajišťuje
služby turistického informačního
centra a prodej turistických suvenýrů MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ, v čase 9:00 – 11:30
a 12:00 – 17:00 hod.
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POHLEDY DO HISTORIE

KALENDÁRIUM

Významná lednová výročí narození a úmrtí slavných osobností české
a světové hudby
Vzpomínáme:

4. ledna 1874 se v Křečovicích ve středních Čechách narodil český skladatel a houslista Josef Suk († 29. května 1935). Pocházel
z rodiny muzicírujícího učitele a ředitele kůru.
Hru na housle studoval u Foerstera a kompozici u Dvořáka, jehož dceru Otylku si později
vzal za ženu. V roce 1891 se stal zakládajícím

členem Českého kvarteta, jež získalo světovou
proslulost a ve kterém hrál až do 1933. Jako
profesor skladby na pražské konzervatoři vychoval desítky našich i zahraničních skladatelů. Jeho žáky byli například Bohuslav Martinů
a Jaroslav Ježek. Byl skladatelem vroucího
citu a typické české zpěvnosti (Píseň lásky).
Těžiště jeho díla je v instrumentální tvorbě,
kde navázal na dílo svého tchána Antonína
Dvořáka. Je autorem mnoha skladeb. Z hudby, kterou složil k Zeyerově dramatu Radúz
a Mahulena, vzpomeňme aspoň jeho slavnou
suitu Pohádka. Na rodinnou tradici navázal

jeho vnuk Josef Suk, houslový virtuos stejného jména.
18. ledna 1934 zemřel v Písku ve věku
82 let český houslista a houslový pedagog
Otakar Ševčík (* 22. března 1852). Jako syn
učitele a hudebníka studoval Ševčík v Praze
na akademickém gymnáziu a poté houslovou hru na konzervatoři. Jako čerstvý absolvent nastoupil na místo houslového mistra
v Salcburku, pak působil ve Vídni a v různých
městech Ruska. Pro chorobu zraku musel za-

nechat koncertní kariéru a věnoval se pedagogické činnosti. Nejdříve učil na carské hudební škole v Charkově a poté na konzervatoři
v Praze. Vyučoval také na hudební akademii
ve Vídni a po vzniku Československa se stal
profesorem pražské konzervatoře. Řadí se
mezi zakladatele novodobé výukové metody
hraní na housle. Jeho učebnice houslové hry se
používají dodnes. K jeho žákům patřili mimo
jiné Jan Kubelík a Jaroslav Kocian.
28. ledna 1930 zemřela v Českých
Budějovicích světoznámá česká operní pěvkyně Ema Destinová (* 26. února
1878).Pocházela ze zámožné pražské rodiny Kittlovýcvh. Umělecký pseudonym

přijala z úcty ke své učitelce zpěvu LoeweDestinnové. Svým nádherným hlasem si podmanila celý svět. Ve svých 20 letech byla sice
odmítnuta v Národním divadle v Praze, kariéru
však úspěšně zahájila v témže roce v Berlíně.
Po úspěšných hostováních ve Vídni, Londýně
, Praze a Paříži byla v roce 1908 pozvána také
do newyorské Metropolitní opery, kde zpívala například po boku Enrica Carusa. V New
Yorku zpívala Mařenku v Prodané nevěstě a

Miladu v Daliborovi. Jenom v Národním divadle v Praze, poté co tam v roce 1900 odzpívala
tři vystoupení, se jí nedostalo žádného ohlasu
ani uznání. Stále častěji vystupovala také v jiných divadlech v Praze, hostovala tam celkem
86krát, z toho v roce 1908 nadšeně oslavována
konečně i v Národním divadle. Za 1. světové
války byla internována pro jakousi nevyjasněnou špionážní aféru. Když se však vrátila na
jeviště a do přeplněných sálů, končila koncerty zpěvem písně Kde domov můj. Jako první osobnost české hudby byla pochována ve
Slavíně na vyšehradském hřbitově.

František Janeček

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 1. část

„Významní představitelé technické a vědecké inteligence patří, či alespoň by měli
patřit, vedle inteligence kulturní vždy a všude
k národním pokladům dané země.“
Možná ani nevíte, které všechny známé
i méně známé vynálezy a objevy dali světu
lidé, kteří žili a tvořili, nebo se alespoň narodili v českých zemích. Důmysl, vtip, zručnost,
neúnavná práce a originální nápady nikdy nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým
podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány svých oborů. Dokonce i lidé,
kteří nedokážou Česko najít na mapě, denně
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používají vynálezy, které se v naší malé zemi
zrodily. A je jich překvapivě mnoho!
Tento seriál si klade za cíl čtenářům
Polického měsíčníku postupně doplňovat informace o jednotlivých objevech, vynálezech,
vědcích a vynálezcích. A tímto rozšiřovat
povědomí o významných počinech českých
a moravských mozků minulosti i současnosti
v oblasti vědy a techniky.
Prokop Diviš – vynálezce bleskosvodu

VÁCLAV PROKOP DIVIŠ

byl slavný český katolický kněz, tečlen
Premonstrátského řádu,

olog,

přírodovědec, léčitel, hudebník a vynálezce. Svůj vědecký život zasvětil především

elektřině; známý je především jeho vynález
bleskosvodu.
Prokop
Diviš
(vlastním
jménem
Václav Divíšek) se narodil 26. března 1698
v Helvíkovicích u Žamberka v malé zemědělské usedlosti manželům Anně a Janu
Divíškovým. Žil zde se svými sourozenci do
roku 1714, když zemřel jeho otec, nevelké hospodářství převzal jeho starší bratr Jan. Rodný
dům Prokopa Diviše stojí dodnes na levém
břehu řeky Divoké Orlice v Helvíkovicích a
Polický měsíčník - LEDEN 2016

od roku 1965 je zpřístupněn veřejnosti jako
součást Městského muzea v Žamberku.
Chudý Diviš studoval v letech 1716 1719 na jezuitské latinské škole ve Znojmě za
podpory premonstrátského kláštera v Louce
u Znojma. Byl velice nasaným studentem.
V Louce později složil řeholní slib a přijal
řádové jméno Prokop a své příjmení změnil
na Diwisch (v českém pravopisu Diviš). Je
nutné podotknout, že žil na přelomu 17. a 18.
století a jediná cesta ke vzdělání vedla přes
církev, neboť hlavní centra učenosti v té době
byla v klášterech.

V roce 1720 po absolvování středoškolského studia vstoupil jako novic do premonstrátského řádu v Louce u Znojma. V
roce 1726 byl vysvěcen na kněze. Zároveň
se stal učitelem přírodních věd. Roku 1729 je
jmenován profesorem filozofie a teologie.
Divišovy přednášky se lišily od přednášek
jiných učitelů, protože při nich hojně předváděl různé pokusy. Roku 1733 úspěšně obhájil
svou disertační práci a byl v Salzburgu promován na doktora teologie a v Olomouci na doktora filosofie. Po promoci se stal podpřevorem
kláštera v Louce. V letech 1736 - 1741 Diviš
spravoval farnost v Příměticích u Znojma a
stal se farářem. Zde se plně věnoval svým experimentům se statickou elektřinou. K tomuto
účelu si vlastnoručně zhotovil přístroj zvaný
elektrum. Byla to skleněná koule, upevněná
k dřevěné hřídeli, jejímž otáčením a třením
o polštář z telecí kůže získával elektřinu.
V období 1741–1742 převzal Prokop Diviš
úřad převora v klášteře v Louce a díky své
prozíravosti zachránil rozsáhlý loucký klášter
před zkázou během prusko–rakouské války.
V roce 1742 se vrátil zpět na přímětickou
faru a tam pokračoval ve svých výzkumech.
Již tehdy zjistil, že blýskání a hřmění za bouřky je elektrické podstaty a jde vlastně o tytéž
jevy, které pozoroval při svých pokusech.
Pověst o jeho experimentech se brzy donesla k císařskému dvoru do Vídně. V roce 1750
byl vyzván , aby své pokusy demonstroval
přímo před zraky císaře Františka Štěpána
I. Lotrinského a císařovny Marie Terezie.
Císařský pár byl pokusy tak nadšen, že jej
odměnil zlatými medailemi se svými podobenkami. Celou dobu vedl i čilou korespondenci s fyziky po celém světě (mimo jiné s L.
Eulerem, švýcarským matematikem).
Polický měsíčník - LEDEN 2016

Divišův „meteorologický stroj“ fungoval jako
bleskosvod.
Prokop Diviš se začal roku 1750 zabývat
myšlenkou sestrojit zařízení, které by odnímalo z bouřkových mraků blesky. 15. června 1754 postavil na zahradě v Příměticích
u Znojma konstrukci, kterou nazval strojem
meteorologickým. Byl to první uzemněný
bleskosvod(hromosvod) na světě (šest let
před Franklinovým). Divišův stroj měl trvale
vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak
odvracet samotný vznik výboje. Celkem 400
uzemněných kovových hrotů na ústřední 42
metrů vysoké nosné tyči mělo za úkol „vysávat“ elektřinu z mračen, a zabránit tak vzniku
bouřky. Stožár byl upevněn třemi řetězy, které
byly vodivě připevněny k železným zemnícím
kuželům v zemi. Stroj údajně fungoval.
Zprávy o účincích bleskosvodu na „odvrácení bouřky“ zasílal Diviš do Prahy, Brna
a Stuttgartu, kde vyházely v tehdejším tisku.
Diviš se obrátil na císaře Františka s prosbou,
aby dal ku prospěchu poddaných postavit
takové bleskosvody na několika místech.
Vídeňská komise však jeho návrh zamítla.
V roce 1759 postihlo celou střední Evropu
nebývalé sucho. V Příměticích se však vesničané domnívali, že pravou příčinou tohoto
sucha je Divišův bleskosvod, který rozhání
mraky. Proto v březnu roku 1760 vnikli do zahrady přímětické fary, celou konstrukci bleskosvodu strhli a zničili. Když za bouřky zničily venkovanům úrodu, prosili Diviše, aby stroj
opět postavil. Naštěstí Diviš zanechal podrobný popis ve svém pojednání „Descriptio machinae meteorologicae“.

Divišovo divadlo v Žamberku
Jedna kopie Divišova bleskosvodu dnes
stojí vedle jeho rodného domku a druhá kopie je umístěna na budově Divišova divadla, postaveného a otevřeného v roce 1926
v Žamberku. Další kopie stojí u Památníku
Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích.
Roku 1753 využil V. P. Diviš (sám vynikající hudebník a znalec hudební teorie)
elektrickou energii také u vlastního hudebního nástroje. Sestrojil unikátní strunný nástroj
„denisdor“ (Denis d‘ or - Zlatý Diviš). „Zlatý
Diviš“ (Denis d‘Or), poháněný elektrickým
proudem. Elektřina měla čistit zvuk strun.
Tento unikát měl 790 kovových strun, 3 klaviatury, trojí pedálový systém a byl napojen na
elektrickou energii leydenských láhví. Přístroj
dokázal napodobit mnoho nástrojů a prý
také lidský hlas. Sám Diviš jej ovšem nikdy
nepopsal. Denisdor byl několikrát stěhován,
po Divišově smrti je Zlatý Diviš převezen do
Vídně, po jednom z koncertů je pak ale ztracen, aby už nikdy nebyl nalezen….
Od roku 1750 se začal Diviš zajímat také
o elektroléčbu. Pozoroval její blahodárný vliv
na léčení různých forem ochrnutí, revmatismu
a svalových křečí. O svých pokusech Diviš sepsal mnoho pojednání, tiskem ale vyšla pouze
některá a to ještě navíc mimo Rakousko, kde
neprošla cenzurou. O svých úspěších, vyléčení 10 osob z epilepsie, napsal 3. července 1755
dokonce dopis Akademii věd v Petrohradě. Po
roce 1758 už ale nejsou o jeho léčení elektřinou žádné zprávy.
Prokop Diviš zemřel 21. prosince 1765 v
klášteře v Louce u Znojma. Dnes je právem
řazen mezi vědce světového významu. Jeho
jméno bylo umístěno na budově Národního
muzea v Praze spolu s dalšími jednasedmdesáti jmény významných osobností české
historie.
Literatura:
Luboš Nový: Dějiny exaktních věd v českých
zemích do konce 19. století, Praha 1961.
Wikizdroje

František Janeček
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Z polické mateřinky…

…Vás opět zdravíme a věříme, že jste právě uplynulé vánoční svátky využili k odpočinku, k setkání s Vašimi nejbližšími a k provádění legrace s Vašimi dětmi.
Již několik let se v lednovém čísle
Polického měsíčníku zabýváme tématem
v tuto dobu víc než aktuálním – připraveností Vašich dětí pro vstup do ZŠ. Zralost
pro plnění školních povinností má přesně
vymezená kritéria a jejich posouzení náleží do kompetencí odborníků – konkrétně Pedagogicko-psychologických poraden.
Pokud se na základě testu školní zralosti zjistí,
že dítě není na školu úplně dobře připravené,
je rodičům doporučen odklad školní docházky
– dítě se další rok vzdělává v MŠ a získá tak
čas „dozrát“. Jak je již výše zmíněno, školní
zralost se posuzuje podle vymezených kritérií.
Podrobně jsme všechny tyto dovednosti popisovali v loňském Polickém měsíčníku – jedná
se o znalosti a dovednosti v oblasti matematických představ, rozumového rozvoje, komunikace, praktických činností a sebeobsluhy.
Dnes se však společně s Vámi chceme zaměřit
na dovednosti v oblasti duševní. Tyto dovednosti nejsou tak moc vidět, jako např. situace,
kdy dítě bravurně vyjmenuje barvy, napočítá
do 100, vyjmenuje členské státy Evropské
unie a bez chyby Vám nadiktuje rodná čísla
všech členů rodiny. Pokud dítě nemá správné
duševní předpoklady, může být jeho nástup
do ZŠ problémový v dalších činnostech, které
s učením přímo nesouvisí.
Řada rodičů se domnívá, že to, jak se jejich
dítě projevuje v kolektivu, jak snáší prostředí
velké školy, jakým způsobem se přizpůsobí
úkolům, nemohou ovlivnit. „Náš chlapeček
je prostě typ Médi Bédi, ten jiný nebude!“ A
hotovo! Nebo: ,,Naše kalupinka je zvyklá si
dělat, co chce, ta už jiná nebude!“ – případně:
,,To má po babičce nebo dědečkovi!“ Pravdou
je, že řada rodičů je ze svých dětí tak nadšená a vyšinutá, jak je jejich potomek úžasný,
že nejsou schopni své dítě jakkoliv usměrnit.
Dítě pak při vstupu do ZŠ odmítá jakoukoliv
autoritu, neposlechne paní učitelku, nemíní
respektovat pravidla při vyučování a tím pádem vůbec neví, co se ve škole děje a k čemu
vlastně slouží. Proto je vhodné dítě motivovat
k cílevědomosti a soustředěnosti při práci –
aspoň chvilku se každý den, pravidelně, věnovat činnosti, která vyžaduje soustředění a výdrž – např. práce s pracovním listem, hledání
rozdílů na podobných obrázcích, rytmizování
vytleskáváním slabik, apod. Předpokladem je,
že Vás dítě poslechne, vnímá Vaše pokyny a
chvíli se s Vámi vydrží této činnosti soustředěně věnovat.
Samotné posouzení školní zralosti nemusí být vždy jednoduché. Řada rodičů si totiž
i přes doporučení PPP k odkladu školní docházky prosadí svou a trvají na tom, že jejich
dítě nastoupí do ZŠ za každou cenu. V praxi je
znám příklad rodiny matky i otce (oba lékaři),
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kteří trvali na nástupu svého dítěte, zjevně nevyzrálého, do ZŠ. A důvod? Měli starší děti
již v ZŠ a potřebovali logisticky vyřešit přivádění a odvádění dítěte staršími sourozenci
do školy, protože sami neměli na návštěvu MŠ
čas a školka byla pro starší sourozence daleko…A další vtipný příklad z praxe: Maminka
trvala na nástupu své dcerky do ZŠ za každou
cenu, i když jí byla doporučena návštěva PPP.
Přinesla zprávu z odborného vyšetření, kde
stálo: ,,Holčička P. je veselá, komunikativní a
hravá. Vypracovat test školní zralosti odmítla,
stejně tak odmítla i cílený rozhovor s psycholožkou s podporou obrázkového materiálů.
Spontánně si chtěla kreslit a vyžadovala pochvalu, jak se jí obrázek daří. Výsledek vyšetření: Holčička P. je veselá, temperamentní a
umí kreslit.“ (To pedagogové v MŠ vědí taky,
ale o tom, jestli je holčička zralá na vstup do
ZŠ, ani čárka. Že by maminka přesvědčila i
paní psycholožku?) V každém případě už fakt,
že dítě odmítá cíleně pracovat, je na pováženou. Dále je nutné zvážit, zda Vaše rozhodnutí
Vašemu dítěti prospěje nebo ne – o odkladu
školní docházky ve finále rozhodují jen a jen
rodiče…

se nebojí, ale obstojně Vás vydírá. Jistě, existují děti, které mají z docházky do školky a
později i do školy noční děsy a ranní zvracení, ale takové případy lze řešit superklidným
přístupem, dohodou s paní učitelkou a podporou odborníka. Nemá to však nic společného
se strachem, který má za cíl vydírat rodiče a
dosáhnout svého za každou cenu. A potom už
jsme krok od vymýšlení příčin, proč do školky
nebo školy nechodit – bolení bříška, zatržený
nehtík, zalehlé ouško, špatná nálada… (I to se
nám v MŠ stává – rodiče dítě ráno omlouvají
s tím, že jejich ratolest má špatnou náladu, pláče (přímo řve) a odmítá vylézt z postýlky – a
co až bude chodit do školy?!) V těchto případech je nutné zjistit, zda není příčinou nemoc
nebo jiný handicap, a když zjistíme, že si dítě
vymýšlí, hajdy do školky a hajdy do školy.
Každý má své povinnosti, rodiče chodí do
práce a děti do školy. Veďte své děti k zodpovědnosti, protože jen tak se na ně budete moci
spolehnout i ve chvílích, kdy s ním nejste.
Školní zralost předpokládá u Vašich dětí
schopnost přijmout nová pravidla a způsoby
práce, které na ně čekají v ZŠ, určitou míru
zodpovědnosti a houževnatosti pro vlastní
školní práci, schopnost respektovat autoritu
pedagogů v ZŠ a tuto autoritu poslouchat a
uznávat, schopnost poznat, kdy se v dětském
kolektivu prosadit a kdy spíš ustoupit, mít
zdravé množství sebevědomí a umět alespoň
trochu odhadnout, co už zvládnou sami a na
co potřebují rodiče za zády.

Některé děti nesnáší jakoukoliv změnu, a
pokud jim nezbyde nic jiného, než se přizpůsobit, některé se začnou bát. Tím je myšlen
strach z věcí, které Vašemu dítěti dosud nijak nevadily - sám vyjít do schodů, sám spát
v dětském pokoji, sám si vyndat boty z botníku… Většinou se jedná o formu protestu než
o oprávněný strach – a počátek všeho může
Podporujte své děti a užívejte si s nimi přízpůsobit poznámka rodičů, kteří ji třeba ani pravu na školu hrou!!
nemyslí zle: „Počkej ve škole, tam budeš muVaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti
set tohleto a tamto, tam tě naučí, tam bude tohle a tohle…“
– a dítě se začne bát, že se vstupem do ZŠ končí servis, který
dosud doma a ve školce mělo,
protože ve škole už je každý
V rámci občanské výchovy se žáci 9. A naší zásám za sebe. A tak přitvrdí –
kladní školy zúčastnili ve středu 16. prosince 2015 bechodit sám do schodů samosedy na polickém městském úřadě. Předcházela tomu
zřejmě nic není, ale když mě
rodiče vynesou nebo mě povejejich individuální návštěva, kdy měli za úkol zjistit,
dou za ruku, hned budu vědět,
na které odbory se musí obrátit s různými žádostmi
že o mě mají starost. Spát sám
a problémy. Z úkolů bych jmenovala např. poplatek
v pokoji? Proč ne, na tom taky
za psa, žádost o stavební povolení, pokácení stromu,
nic není, ale je docela zábava
žádost o byt, podání článku do Polického měsíčníku,
donutit taťku nebo mamku,
pronájem nebo koupě pozemku a další. Sami si tak
ať u mě sedí, dokud neusnu.
vyzkoušeli, co a kde lze na MěÚ zařídit, což je pro ně
A kdyby náhodou chtěli odejít
do budoucnosti určitě přínosem.
dřív, hned ztropím scénu, za
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostkterou by se nemuseli stydět
ce a všem pracovnicím a pracovníkům úřadu za jejich
ani v divadle…A boty z botochotu a spolupráci, dále panu místostarostovi Mgr.
níku? Na tom není už vůbec
Jiřímu Škopovi, který se dětem věnoval a srozumitelnic těžkého, ale když si párkrát
ně jim vysvětlil fungování MěÚ, jeho strukturu, dotkli
pobrečím, že v botníku je bujsme se i voleb a dalších věcí. Na závěr zodpověděl i
bák, rodiče mi botky vyndají a
několik dotazů. Zvláštní poděkování patří Ing. Xenii
možná i nazují, což je taky důUlrichové, která byla hlavní koordinátorkou tohoto
kaz, že mi rádi poslouží. Proto
našeho projektu, zařídila a poskytla nám vše potřebné.
je velmi důležité rozeznat, kdy
Vilma Scholzová
se Vaše dítě opravdu bojí a kdy

Beseda na městském
úřadě v Polici nad Metují
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Z polické ZŠ ...
Druháci z polické ZŠ opět došli za seniory do domu
s pečovatelskou službou, tentokrát s pásmem o podzimu.

Jazykový pobyt žáků v jižní Anglii

Druhý prosincový týden strávilo 20 vybraných žáků z 8. a 9. tříd naší školy
za odměnu na jazykovém pobytu v jižní Anglii. Celý ho měli hrazený na základě
výzvy č. 56, do které naši školu přihlásil pan ředitel. Bydleli v přímořském městě
Hastings v rodinách, které jim také zajišťovaly stravování. Tři dopoledne se učili
v jazykové škole English for You pod vedením učitelky Mrs Fiony Cullen, ale na
výuku se jim vystřídalo učitelů více. Učili se různé rozhovory, jazykolamy a básničky, pilovaly výslovnost. Velice dobře se poslouchala slova chvály na naše žáky,
jak jsou pozorní, snaživí, ukáznění a také pořádní. Díky výuce a pobytu v rodinách měli možnost si ověřit svoje znalosti anglického jazyka v praxi a procvičit si
ho. V odpoledních hodinách se konaly výlety do okolí, takže děti navštívily vodní
hrad Bodiam Castle, akvárium a královský palác ve městě Brighton. Všem se také
líbily bílé křídové útesy Seven Sisters. Celý poslední den byl věnován prohlídce
Londýna. Zájezd můžeme celkově hodnotit opravdu kladně a jako přínosný pro
žáky.

A nejen kulturou živ je člověk - druháci s dopomocí páťáků shrabali klášterní zahrady.

Lenka Meierová

Spolupráce s polskými
studenty

Během druhé poloviny listopadu a začátkem prosince jsme se zúčastnili dvou akcí s polskými studenty. První akcí byl 5ti denní pobyt ve Vižňově pořádaný
Déčkem Náchod. Náplní pobytu byly výtvarné workshopy, seznámení s česko-polskou kulturou a jednodenní
výlet po Policku.
Druhou akcí byla každoroční vědomostní soutěž v
Nowé Rudě, která byla na téma česko-polské pohraničí.
Všichni soutěžící byli zároveň přizváni na výlet do města
Wroclav, při kterém poznáme místní památky. Zájezd se
uskuteční ve čtvrtek 17.12.2015 . Těšíme se na navázání
přátelství.
Johana Onderčová (9.B), Barbora Zajícová (9.B),
Daniela Hilscherová (9.B), Viktorie Antlová (8.B)
- žákyně ZŠ Police n. Met.
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Hana Křišťálová, Vilma Scholzová
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HRONOV
Studijní pobyt v Brightonu

Ve dnech 14. – 20.
listopadu 2015 vycestovalo 30 žáků Střední průmyslové školy Hronov
na jazykově-vzdělávací
pobyt do Velké Británie.
Cílem bylo přímořské městečko Brighton. Na
žáky čekala výuka angličtiny v tamní jazykové
škole LTC Brighton a spousta výletů a aktivit.
Projekt byl podpořen z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
Cesta na Britské ostrovy byla dlouhá, trajekt se díky silnému větru zmítal na moři, ale
to neubralo nic z naší dobré nálady a „cestovní“ horečky. Po příjezdu do Brightonu v neděli dopoledne na nás čekaly naše náhradní
rodiny. Odpoledne jsme věnovali prohlídce
přímořského letoviska a navštívili jsme nejvýznamnější památky města. Všechny zaujal
architektonicky neobvyklý Brighton Royal

do školy a odpoledne výlet do městečka Hastings,
kde jsme navštívili velké
akvárium a seznámili se
s podmořským životem.
Škoda jen, že jsme časově nezvládli návštěvu památníku bitvy u
Hastings. V listopadu se
přece jen stmívá dříve.
Ve středu ráno jsme
se vydali na celodenní výlet do Londýna.
Autobus nás zavezl k
Buckinghamskému paláci a my jsme hezkou
procházkou prošli středem města a obdivovali jsme nejznámější pamětihodnosti – Big
Ben, Trafalgarské náměstí, Tower Bridge,…
Fotoaparáty jen cvakaly. Doprovázel nás anglicky hovořící průvodce, takže jsme nevyšli
ze cviku. Odpoledne jsme navštívili Science

Pavilion. Prohlídku města jsme zakončili na
vyhlídkovém kole Brighton Wheel a večer
jsme se rozešli do hostitelských rodin.
V pondělí ráno čekala žáky výuka
angličtiny v jazykové škole. Po náročném
dopoledni jsme vyrazili směr Eastbourn a navštívili přírodní útesy Seven Sisters. Počasí
nám přálo – nepršelo! V úterý ráno opět hurá

Museum a někteří zavítali i do Natural History
Musea. Expozice ve vědeckém muzeu byly
úžasné, obdivovali jsme vývoj techniky, lékařských diagnostických metod, interaktivně
si vyzkoušeli, jak budeme vypadat za 50 let.
Ve čtvrtek čekalo žáky poslední dopoledne ve škole. Za svou snahu a prokázané vědomosti a dovednosti získal každý certifikát.

Poslední chvíle na nákupy a už uháníme k domovu. Vítr se utišil, tak cesta přes kanál byla
pohodová. V pátek odpoledne jsme dorazili
zpět ke škole. Unavení, ale plní zážitků a
dojmů z krásného týdne v Anglii.
A jak viděli týden v Británii žáci?
Jednoznačně se shodli na tom, že si to užili.
„Cesta autobusem byla sice zdlouhavá, ale
v dobré společnosti mně to ani nevadilo. Z výletů se mi nejvíce líbil ten do Londýna. Na
památky by to chtělo určitě víc času, tak snad
příště,“ hodnotí pobyt Jirka. Pavel dodává, že
jeho „náhradní“rodina byla skvělá a hodně
komunikativní, takže procvičovali angličtinu
i večer. „Ubytování v rodinách bylo skvělé,
byli k nám velice milí a ochotní. Anglická kuchyně není příliš vychvalována, ale to nebyl
náš případ, nám chutnalo,“ říká Tomáš. „První
den byla cesta k ubytování v rodině trochu
dobrodružná, chvíli jsme bloudili a nemohli
najít ten správný byt, ale nakonec všechno
dobře dopadlo. I do mapy se někdy chybička
vloudí,“ usmívá se. Kladné odezvy byly i na
výuku v jazykové škole. Za všechny je shrnul
Michal: „Velice jsem si užil hodiny angličtiny
ve škole. Náš učitel vystupoval velice profesionálně, což mě motivovalo se projevit. Jen
těžko bych na pobytu v Brightonu našel negativa. Parádně jsem si to užil.“
Tak snad zase někdy příště. Prozatím pro
Brighton jednoznačně palec nahoru.
Mgr. Jana Maslikiewiczová - SPŠ Hronov

Hitem bylo slaňování

Den otevřených dveří Gymnázia Broumov.
Fyzikální a chemické pokusy, interaktivní vyučovací programy, netradiční výuka jazyků, minikoncerty školní skupiny Wajnot, školní kroniky,
kresby současných studentů i bývalých, řešení matematických kvízů a hlavolamů, beseda s ředitelem školy o možnostech studia v příštím školním
roce, krmení korálovky i morčete, vyzkoušení mikroskopu, práce v chemické laboratoři, pohodová atmosféra, výstavky učebnic, školní knihovna,
ale třeba i dobré chlebíčky či párek v rohlíku.... a mnoho jiného. To byl
letošní tradičně netradiční Den otevřených dveří Gymnázia Broumov v
sobotu 28.listopadu. Novinkou a skutečným hitem bylo letos slaňování.
Doufejme, že budoucí studenti se s úskalími gymnaziálního studia vyrovnají stejně zdatně jako s horolezeckým lanem.

Milan Kulhánek
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Nadační fond Gymnázia Broumov oceňuje

Sedmý listopad patřil na obrazovkách
v druhém hlavním vysílacím čase slavnostnímu vyhlášení ankety soutěže Atlet roku. O
pět dní později se podobná událost v obecnějším měřítku konala i na bývalé broumovské radnici, protože se jak nominovaní, tak
všichni přátelé školy sešli na již jedenáctém
ročníku Předávání ocenění Nadačního fondu Gymnázia Broumov nejlepším studentům, kteří reprezentují školu a tím ji dělají
dobré renomé napříč různými kategoriemi.
Správní rada Nadačního fondu broumovského gymnázia to každý rok nemá
lehké. Nejdříve získává od pedagogů návrhy
na nominace, poté nominované rozškatulkuje do jednotlivých kategorií (Kolektiv,
Reprezentace školy a regionu, Humanitní
obory, Kultura, Sport). Po této mravenčí
práci ještě není dobojováno, protože z nominací je nutné vybrat jednoho, který se
stane laureátem ve své kategorii za loňský
školní rok.
Tato práce je pozvaným divákům, kteří
přišli 12. listopadu v 17 hodin na předávání ocenění zcela skryta. Prostřednictvím
moderátorky Pavly Hajpišlové za hudebního doprovodu Václava Schöna ze septimy
byla odhalena jména nominovaných, na
kterých se správní rada usnesla. Ještě před
samotným představením nominovaných
předstoupil před diváky starosta města
Broumova pan ing. Josef Bitnar, který prohlásil, že kdyby za jeho studia na broumovském gymnáziu existovalo předávání ocenění, u kterého jsme se sešli, zcela určitě by
nějakého ocenění dosáhl, jen přesně neví
kterého.
V rámci pestrého večera, nesoucího se
v lehkém, humorném hávu také vystoupil pan Jiří Myšák, zastupující Vebu a.s.
Opět vyzdvihl spolupráci s gymnáziem a

prosperující firmou a možností studia právě pro Vebu. Před vyhlášením vrcholné kategorie Student roku pronesl svůj projev
ředitel gymnázia pan Karel Výravský. Z jeho
úst se do myslí diváků i oceněných doslova
zavrtalo mnoho silných myšlenek. Začátek
hlubokomyslného projevu otevřela globální
data o světě a dále se síto slov zužovalo až
na téma školství a jeho kvalita a výsledky
vůči úspěchu studentů.
Dále vynesl pár hřejivých fakt, která
zřejmě při přípravě projevu ohromila i jeho
samotného. V průměru bylo v každém z jedenácti ročníků nominováno 35 studentů.
I když jich tolik každý ročník nebylo, vynásobíme toto číslo jedenácti ročníky a jsme
na čísle, kterého dosahuje počet studentů,
kolik dnes škola čítá, tedy 330.
Po vyhlášení Studenta roku se již mo-

Domluvit se s
polskými sousedy je
i na Policku bezesporu potřebné, ale
ne vždy tak jednoduché, jak by se na první poslech mohlo zdát.
Na nejrůznější úskalí zdánlivé podobnosti
mnoha slov upozornil hravou a vtipnou formou žáky náchodské „Stavebky“ pan Filip
Karoński, učitel polštiny v jedné z pražských
jazykových škol a spolupracovník náchodského Déčka.
Tuto možnost jsme rádi využili jednak
proto, že letos v květnu navázala VOŠ stavební a SPŠ stavební v Náchodě partnerství
se střední odbornou školou Zespól Szkól
Budowlano - Eletrycznych ve Svídnici, jednak proto, že se naši studenti zúčastnili česko-polského setkání mládeže ve Vižňově organizovaného Déčkem v rámci vzdělávacího
programu Erasmus+.
Ukázkové hodiny polského jazyka, které u nás proběhly v několika třídách, žáky

skutečně zaujaly i pobavily. Zkrátka: než se
vypravíte třeba do Kudowy na nákup: jagoda
kupodivu není jahoda, ale borůvka. Kwiecień
není květen, ale duben, a czerstwy neznamená čerstvý, nýbrž právě naopak!
Pan Karoński má ukázkové hodiny připravené i pro základní školy a v průběhu
ledna ještě v rámci smlouvy s Déčkem možnost odučit několik zbývajících hodin. Pokud
byste potřebovali zprostředkovat kontakt,
rádi poskytneme na adrese vintrovamarie@
voss-na.cz .
Chcete nahlédnout do česko-polského

derátorka rozloučila s oceněnými i nominovanými studenty, sponzory, zástupci měst a
obcí a ostatními zúčastněnými.

Tak jahody, nebo borůvky?
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Jedenáctý ročník Předávání ocenění
Nadačního fondu Gymnázia Broumov opět
odhalil pár zvučných jmen. Zcela určitě
nebyla odhalena všechna jména, která by
si nominaci zasloužila, ale takový život je.
Důležité je vědět, že to, co děláme, děláme
rádi a úspěch se dostaví.

Oceněni za šk. rok 2014 / 2015 byli:

Kolektiv:
1) Hudební seminář pí uč Evy Kroupové
(1. a 2. ročník + kvinta a sexta)
2) Studentky z loňské sexty: Ivana Valešová, Valentina Ringelová, Barbora Čepelková, Aneta Klusoňová a Ivana Čuříková
(práce ve školní knihovně)
Kultura:
Anna Novotná (koncertní mistryně orchestru
Archi Piccoli ZUŠ Police nad Metují)
Humanitní obory"
Klára Ištoková (reprezentace
školy
v celostátním kole
olympiády v českém
jazyce)
Sport:
nižší gymnázium:
Jindřich
Novotný
(STT a LAT tance
partners
kou
Štěpánkou
Novotnou)
vyšší gymnázium:
Štěpán Štolfa (mistr
republiky v běžeckém lyžování)
Student roku:
Martin Přibyl (nejlépe hodnocený student v rámci testování
společnosti Scio, vynikající umístění v mat.
olympiádách)
Milan Kulhánek

minislovníčku?

Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela, Náchod
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Na španělském velvyslanectví s ACADEMIA MERCURII

Skupina studentů španělského
jazyka
studující na Academia
Mercurii Náchod
se vypravila do Prahy za poznáním kultury,
historie a současnosti Španělska. Neobyčejně
zajímavá byla návštěva španělského velvyslanectví, kde studenty přijal a příjemně s nimi
pobesedoval konzul a kulturní rada zastupující Španělsko v ČR pan Pablo Rupérez
Pascualena. Po návštěvě ambasády následoval
kulturní program „Španělsko křížem krážem“,
který pořádala agentura Fiesta Flamenca.
Program zahrnoval krátký koncert představující různé styly hudby a tance Flamenco, kde
studenti mohli obdivovat úžasnou hru na flamenco kytaru, hudební nástroj cajon a obdivuhodné taneční výkony stylově oblečené tanečnice. Následovaly workshopy, kde si studenti

vyzkoušeli flamencové prvky „palos“, hru na
cajones, někteří se i odvážně zapojili do tance
či zkoušeli použít při tanci flamenco doplňky
baston a mantón. Další workshopy zahrnovaly zábavné procvičování znalostí španělské literatury, zeměpisu a jazyků Španělska,

zakončené zábavným kvízem. Příjemnou tečkou na závěr byla ochutnávka „tapas“ – vynikajících španělských jednohubek a dalších
španělských delikates.

Jan Šnajdr - Academia Mercurii

Dny otevřených dveří 2015

Tradiční Dny otevřených dveří proběhly
ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí ve dnech 20. a 21. listopadu. Zájemce o studium a jejich rodiče letos
přivítali žáci a pracovníci ve škole zkrášlené
zvenku i ve vnitřních prostorech. V roce 2015
bylo do modernizace školy a jejího okolí investováno více než 10 milionů korun. Celý areál
školy s vlastním domovem mládeže, jídelnou,
výstavním sálem, mnoha ateliéry, pracovišti
a dílnami poskytuje optimální podmínky pro
studium žáků.
Všechny studijní a učební obory se představily na jednotlivých pracovištích přímo v
akci. Aranžéři a aranžérky vyráběli vánoční
dekorace, kadeřnice česaly originální a vtipné účesy s ekologickým zaměřením, tiskárny
i výtvarné a grafické ateliéry ukázaly své možnosti využití při studiu. Celá třetina zájemců
o studium si vyzkoušela i přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky nanečisto.
Většina návštěvníků po prohlídce školy využila možnosti prohlédnout si nově otevřený
obchůdek budoucích aranžérek s jejich nápaditými vánočními dekoracemi.
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí vzdělává žáky v oblasti
polygrafie, propagace a služeb. Polygrafické
obory pro absolventy základních škol představují studijní obory Reprodukční grafik pro
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média a Tiskař na
polygrafických
strojích
spolu
s oborem s výučním listem Tiskař
na polygrafických
strojích. Výtvarné
obory
zastupuje studijní obor
Grafický design (u
tohoto oboru proběhly talentové a
přijímací zkoušky
začátkem
ledna)
a obor s výučním
listem
Aranžér,
služby reprezentuje
učební obor Kadeřník. Nově škola nabízí také
dva obory zkráceného studia pro absolventy učebních a maturitních oborů. Jedná se o
jednoleté studium v oblasti komerční grafiky
a fotografie Reprodukční grafik a studium
moderní tiskové technologie Tiskař na polygrafických strojích.
Svým zaměřením na polygrafii je škola
ojedinělým vzdělávacím zařízením v širokém
regionu    Královéhradeckého, Libereckého a
Pardubického kraje. Ze
strany zaměstnavatelů
v polygrafii se projevuje

neustálý zájem o kvalitní absolventy školy,
kteří se o uplatnění a pracovní příležitosti
opravdu bát nemusejí. Pro zájemce o studium
pořádá škola další Den otevřených dveří ve
středu 3. února od 14 do 17 hodin. Srdečně
zveme na prohlídku areálu školy žáky posledních ročníků základních škol i jejich rodiče.
Mgr. Renata Lelková

Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Základní umělecká škola informuje…
Ohlédnutí za vánočními
koncerty

V úterý 8. prosince proběhl v Kolárově
divadle Adventní koncert, v jehož programu
vystoupila hudební a pěvecká tělesa těch nejmenších žáků školy.
Představily se dětské pěvecké sbory
Kapičky, Pramíneček, Pramínek a Studánečka,
dechové orchestry MiniBand, BejbyBand a
SmallBand a smyčcové orchestry Orchestříček
a Orchestra piccola ma giocosa - celkem více
než 100 účinkujících!
Tento koncert vzhledem k množství a věku
vystupujících klade velké nároky na organizaci, ale letos se objevil ještě jeden problém:
Díky velkému zájmu veřejnosti byly lístky na
koncert v předprodeji brzy vyprodány a na
mnoho rodičů, kteří nechali koupi lístků na
poslední chvíli, již nezbylo místo.
To způsobilo mnohá zklamání a nespokojenost, což nás velmi mrzí.
Budeme hledat do budoucna řešení, která
by pomohla tuto situaci řešit - např. uspořádáním reprízy koncertů.
Samotný koncert proběhl v krásné předvánoční atmosféře a děti sklidily dlouhé ovace
od posluchačů.
O tento úspěch se přičinili především
pedagogové, kteří program připravovali:
Miriam Blažková - pěvecké sbory, Michaela
Michalová - smyčcové orchestry, Josef Fiala
- dechové orchestry, a samozřejmě také klavírní korepetitoři Michaela Ševců, Karolina
Sorokinová a Pavel Čapek.
Scénář koncertu a přípravu průvodců
pořadem loupežníka Lotranda a princeznu
Zubejdu měla na starosti Kristína Hübschtová.
Všem děkujeme za hezký zážitek!
A v době uzávěrky tohoto čísla, tedy
v neděli 20. prosince, probíhal v Kolárově
divadle Vánoční koncert, který byl věnovaný
především osobnosti vynikajícího pedagoga a
skladatele Jakuba Jana Ryby. Vždyť právě rok
2015 patřil dvěma jeho významným jubileům
– 250 let od jeho narození a 200 let od úmrtí.
V první části koncertu se představil komorní orchestr Archi piccoli, který pod vedením paní učitelky Michaely Michalové provedl dva houslové koncerty skladatele Antonia
Vivaldiho z cyklu Čtvero ročních dob (Jaro
a Léto) v podání sólistek Anny Liché a Anny
Novotné.
A pak už program patřil Jakubu Janu
Rybovi.
Nejprve jsme shlédli dětskou animaci o
životě J. J. Ryby, kterou vytvořili žáci ZUŠ
v Rožmitále pod Třemšínem, skladatelově
působišti.
A potom už na pódium nastoupilo takřka
sto účinkujících, kteří provedli nejznámější
dílo Jakuba Jana Ryby – Českou mši vánoční „Hej, mistře!“ podle původní autorovy
partitury, tedy kompletní nástrojové obsazení orchestru, smíšený pěvecký sbor a sólisté.
Bylo potěšující, že jsme si se všemi party vystačili z vlastních zdrojů, a to jak v orchestru
a pěveckém sboru, tak i v sólových partech.
Těch se ujali Zuzana Rainová – soprán (naše
Polický měsíčník - LEDEN 2016

bývalá absolventka, která nyní studuje zpěv na
Pardubické konzervatoři), Miriam Blažková –
alt a Pavel Čapek – baryton (pedagogové naší
školy) a Jaroslav Hejzlar – tenor.
Pěvecký sbor tvořili učitelé a žáci (i bývalí) naší zuš, ale také rodiče, takže se nezřídka
tohoto projektu zúčastnily celé rodiny!
O poctivou přípravu pěveckého sboru
i sólistů se postarala paní učitelka Miriam
Blažková, orchestr připravovala a celé vystoupení také dirigovala paní učitelka Michaela
Michalová, a nám nezbývá než doufat, že celá
náročná příprava nebyla zbytečná a připravili jsme tak polické veřejnosti hezký večer. A
soudě podle závěrečných ovací, věříme, že se
nám to podařilo.
Dlužno ještě dodat, že i tento koncert byl
dlouho dopředu vyprodán…

Pozvánka na mimořádné
představení
MUZIKÁL SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA

Ve středu 3. února 2016 od 18:00 vás
zveme do Kolárova divadla v Polici nad
Metují na premiéru autorského muzikálu na motivy pohádky H. CH. Andersena
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, v provedení pěveckého a tanečního oddělení školy a sólistů.
Předprodej limitovaného počtu vstupenek
bude od 18. 1. 2016 v Informačním centru.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

pro přípravu projektu dosud nedotčeného.
Hudební pohádce nebo chcete-li muzikálu. Tanečníci, zpěváci a hudebníci se od konce
října prodírají závějemi nového formy uměleckého projevu. Pravda, je to někdy chůze po
tenkém ledě, objevování sebe sama v dosud
námi neprobádaných hudebních i divadelních
situacích.
Pro děti i pro dospělé. ALE už se blížíme
k cíli! K cíli prací na konečné podobě díla na
motivy pohádky H. Ch. Andersena: Sněhová
královna. Autorkou muzikálu je naše absolventka Adéla Kubečková, která celou pohádku
spolu s ostatními muzikanty doprovodí na klavír. Sólisty ozvučí žáci z našeho audiostudia.
Zázemí nám už teď dělají technici z Kolárova
divadla. Děkujeme!

3.2. 2016 v 18 hodin proběhne
v Kolárově divadle autorské představení ve
světové premiéře:
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA!
Sněhové vločky, loupežníci, sob, havran
- ale také Gerda, Káj, Sněhová královna a příběh obětavé lásky…..
Srdečně zveme!

A zde je několik slov, které nám o chystané akci napsali z pěveckého oddělení:

Co (se) ještě chystá (v) ZUŠ
aneb Něco málo o sněhu, ledu a tak…

Zima už prý začala. V této souvislosti se
konaly i některé předvánoční koncerty, besídky a večírky pořádané naší Základní uměleckou školou. Možná jste si mnozí všimli, že na
odprezentovaných koncertech chyběl taneční
obor a také starší pěvecké sbory Studánečka a
Studánka. To ovšem mělo a má svůj důvod! V
našich vyučovacích hodinách jsme letos místo
nácviku vánočního programu udělali prostor
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Nabídka CD a DVD

PF 2016

V archivu školy máme k dispozici mnohé
nahrávky na CD a DVD nosičích z produkce
naší školy a to jak z hudebního, tak i výtvarného oboru:

Vážení a milí,
představujeme vám PF naší ZUŠ (jehož
autorem je opět Jaroslav Soumar) - letící
hvězdu, která svítí všemi možnými uměleckými disciplínami, s přáním, aby nejen o tomto
vánočním čase, ale během celého následujícího roku to bylo i umění (třeba právě to prosté,
dětské), které rozzáří chladný prostor kolem
nás a vykouzlí ve vašem srdci znovu a znovu
upřímnou radost, naději a lásku...
(Tohoto totiž není nikdy dost!  )

Filmy z produkce naší Agentury NAŠA:
yy GRIZZLY (film o polickém rodákovi B.
Strauchovi)
yy VŮLE ŽÍT (dokument o vůli k životu, kterou nezlomily ani hrůzy holokaustu)
yy OTEC NEZVĚSTNÝ (dokumentární film
o hronovském rodákovi Egonu Hostovském)

Lubor Bořek s kolektivem
pracovníků ZUŠ Police nad Metují

Animované filmy žáků výtvarného oboru:
yy POVĚST O POKLADU V POLICKÉM
KLÁŠTEŘE
yy ZOO – KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT
A také hudební pořady:
yy A TUHLE ZNÁTE? (pořad ČT, který byl
natočen s naším Velkým dechovým orchestrem)
yy UŽ! 25 LET ZUŠ! (koncert všech zaměstnanců ZUŠ u příležitosti oslav 25. výročí
založení školy)
Případní zájemci si mohou tyto tituly zakoupit v kanceláři školy.

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Dne 18. listopadu pokračovala Polická
univerzita volného času další přednáškou, na
které se posluchačům představili jak současný,
tak bývalý šéfredaktor časopisu ABC. Úvod
ovšem patřil, jako vždy, hudbě. Z polické ZUŠ
nám přišla zazpívat Markétka Valchařová, která s klavírním doprovodem pana učitele Čapka
přednesla tři skladby – slovenskou lidovou píseň Štidiry, píseň Fialka od W. A. Mozarta a
Vzkázání od V. Nováka. A posluchači její výkon ocenili velkým potleskem.
Pak už jsme naslouchali slovům pánů šéfredaktorů. Bývalého, pana Vlastimila Tomana
a současného, pana Zdeňka Ležáka, kteří velmi zajímavě pohovořili o vzniku a dlouhé historii časopisu ABC. Pan Toman pracoval v časopisu od samého počátku a je vlastně jeho
zakladatelem. Časopis začal vycházet v roce
1957 pod názvem ABC mladých techniků a

přírodovědců a pan Toman v něm pracoval
přes 30 let jako šéfredaktor, až do svého důchodu. A tak jsme měli informace z úst toho
skutečně nejpovolanějšího. Dozvěděli jsme
se tak o problémech, které zrození i vydávání
tohoto časopisu provázely, především v době
vlády jedné strany, ale i o tom, jak postupně
časopis získával na popularitě, až se stal nejoblíbenějším časopisem mladých. A je jím
vlastně dodnes, kdy vychází s poněkud pozměněným titulem – ABC časopis generace
21. století.
Závěrečná přednáška podzimního semestru se konala o týden později, 25. listopadu.
V hudebním úvodu se nám představilo kvarteto žáků ZUŠ ve složení Lukáš Jirásek (cello), Michael Važan (klavír), Kristina Jelínková
(housle) a Eliška Novotná (housle) se skladbou Fritze Seitze Miniatura č. 3 a za svůj

výkon sklidilo zasloužený aplaus.
V hlavním programu pak byla připravena
přednáška s tématem vskutku „univerzitním“
– Vybrané kapitoly z filozofie. S tímto tématem nás navštívil ředitel Gymnázia Broumov,
PaeDr. Karel Výravský. Své vystoupení zahájil příběhem o životních osudech filozofa
Sókrata. Jeho život a filozofie jsou totiž dvě
strany téže mince – žil jak filozofoval, filozofoval jak žil. Z jeho životního příběhu jsme
mohli pochopit, že filozofie nemusí být složitá
teoretická věda, ale poznaná pravda o životě,
která může člověku dát velkou životní sílu.
Teprve potom jsme se seznámili s tím, jak je
filozofie vymezena jako vědecká disciplína,
kde a jak vznikla v dějinách myšlení lidstva
a k čemu nám může být potřebná v dnešním
chaotickém světě. Zbytek přednášky byl věnován počátkům filozofie ve starověkém Řecku
a prvním filozofům z města Milétos, o nichž
jsme se dozvěděli, že to byli materialisté a za
podstatu světa považovali smyslově vnímatelné přírodní živly – vodu, oheň, zemi a vzduch.
K těmto filozofům patřili Thalés Milétský,
Anaximenes a Anaximandros. Přednáška byla
zakončena filozofií Pythagory ze Samu, který
byl geniálním matematikem a filozofem zároveň. Dokázal pracovat s čísly jako s obecnými
pojmy a povýšil tak číslo na podstatu světa.
Tak, to byla poslední tečka za 15. ročníkem Polické univerzity volného času. Velmi
hezké odpoledne skončilo a posluchači se
rozešli do svých domovů, aby se pomalu připravili na sváteční závěr roku, ale také aby si
odpočali a nabrali síly do dalšího ročníku. Na
shledanou v roce 2016.

Václav Eichler,
posluchač PUVČ a kronikář
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
Zase usedá sníh do chvojí
tak lehce polehoučku,
čas zastavil se v ORLOJÍCH
a hvězdné mlýny melou bílou moučku!

Veršík téměř nostalgický, 8/12 bylo naším
letošním posledním setkáním a bylo jako z jara.
To nic neubralo na náladě všech, kteří jsme se
přišli potěšit, pobavit, ale i rozloučit s rokem
2015. Díky pane vedoucímu p. Exnerovi a spolupracovníkům to zde VÁNOČNĚ vonělo. PUNČŘÍZEČEK S BRAMBOROVÝM SALÁTEM a
CUKROVÍ. Vánoční stromeček s dárky k radosti
i pousmání. Je to skvělé, vždyť šťastným nečiní člověka majetek, ale schopnost obdarovávat.
Než k MARATONU mezi stoly s ochotnými dámami, pí Frydrychovou, Kosovou, Steinerovou
a Soumarovou došlo, pí předsedkyně uvítala
zástupce našeho města pí starostku I. Jenkovou,
p. místostarostu J. Škopa a pí I. Kejdanovou.
Slova všech byla upřímná s přáním jen všeho
dobrého nejen ve svátcích, ale do toho roku dalšího totéž, spokojenost a pevné zdraví! Po vynikajícím MENU a rozprodáním losů nastoupil
náš FRANTIŠEK PIVOŇKA a hlasem profíka

Podzimní zájezd

V ranních hodinách 19. 11 to na RYNKU vřelo Senior klub Ostaš v sokolském šiku se soukal
do autobusu, aby obsadil PŘEDEK, o ZADEK
zájem nevalný. Podhůří hor, revír Krakonoše
nebylo ŠMOLKOVĚ MODRÉ, sv. Petr měl
zřejmě jiné starosti, ale NELILO zas až jako NA
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vyvolával čísla, on
nemá
konkurenci,
Ivana Richterová mu
sekunduje sice dobře,
ale to jsou druhé
housle, ne PRIMAS.
N
a
š
e
„PENDOLÍNA“
MEZI STOLY vystartovala.
Čupr
ŽENSKÝ. O legraci nebyla nouze, a
když pan Jaroslav
Kasal
přivedl
Chrámový
sbor,
naslouchali
jsme,
ani
NEDUTALI.
Uchvátily nás nádherné melodie a tak my odchováni Dětským pěveckým sborem pana učitele
Karla Petra jsme jim nechtěli narušit to souznění,
ale k BRUMENDU to svádělo. Pohoda = HRA
PRO DUŠI a tak si ty naše doplnily BATERKY.
Co je pěkné, bývá krátké a tak i toto ŠTĚDRÉ
odpoledne se sklánělo, aby nastolilo čas adventnímu večeru. Váhy našeho života navažují obé.
Nejen radost, štěstí, ale i
bolest, ztráty a slzy beznaděje. Uvědomme si, že
právě utrpení, bolest druhých nám pomáhá unést
tu vlastní i stisky rukou
a přání vřelejší, citovější.
Na dnešním setkání
mezi nás přišla a zajímala se o činnost našeho
Senior klubu Ostaš Bc.
D. Erychlebová, která pokračuje dál ve studiu novinařiny k vyšším metám,
zveřejňuje své příspěvky
do
NÁCHODSKÉHO
DENÍKU. Její zájem

SAMOTĚ U LESA, výrok dědečka Komárka
že… se nekonal. A těch pár kapiček na MAKEAPPU seniorek krásy neubralo. Zodpovědný
pan řidič nás suverénně dopravil do Poniklé, ta
mimo jiné je zajímavá výrobou VÁNOČNÍCH
OZDOB. Z korálků, skla a jiných přízdob tu
šikovné, pečlivé ruce tvoří figurky, jedna hezčí než druhá,
umělecká díla. Oči nám lezly
z důlků pohledem na tu krásu.
No nekupte to! Snad každý si
vybral pro potěšení, ale i pro
Ježíška! V Muzeu bylo rovněž předmětů, které mnohé
oslovilo i zaujalo, ještě nás
čekala Horká u Staré Paky
a opět obdiv nad nabídkou,
která byla tak pestrá, že po
okukování se KASIRTAŠKY
ROZEVÍRALY, nejsme přeci DRŽGREŠLE a budou
Vánoce, tak proč se přes kapsu neplácnout, co říkáte? Zlaté

právě o nás potěšil, doufáme, že jsme ji nezklamali. Ať se jí daří.
Rok 2016 je už týden NOVOROZEŇÁTKEM.
Jaký bude, můžeme hodnotit až na jeho konci.
Přáním nás všech je žít v klidu, pohodě, beze
strachu, aby všichni, co O NÁS – BEZ NÁS rozhodují, dostali ROZUM, naše generace už ví o
hrůzách válek dost. Aby už nikdy nebyly zvony
taveny na zbraně, ale zůstaly těmi „ZVONKY
štěstí“ A zněly láskyplně všem LIDEM DOBRÉ
VŮLE!
Všechno hezké je krátkodobé a tak i to naše
ŠTEDRÉ odpoledne uběhlo a hlásil se soumrak.
Vycházeli jsme po 16. hodině z Pellyho domů a
okouzlil nás mimořádně KRÁSNÝ VÁNOČNĚ
OSVÍCENÝ STROMEČEK na náměstí. Povedl
se a náš vynikající odborník pan Václav Větvička
by dodal: „Mějte se rádi, žijte a nechte žít!“
Souhlasím, setkáme se 19. ledna, bohužel zase
o rok starší.
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

české ručičky – to platí i přes různé peripetie
dále.
Ale HLADOVKU nikdo nedržel, ba naopak, žaludek se už rouhal a tak útočiště jsme
brzy vyhledali. Po dobrém a nezbytné kávičce
žádný ŠLOFÍČEK, kdeže šlo se ŠPACÍROVAT
po krásném městečku Jilemnici. Zlatá ulička, ze
které na nás dýchla historie, a defilovaly osobnosti regionu. Spisovatel K. V. Rais. Pohádková
pí Marie Kubátová, p. řídící Buchar, betlémáři,
skláři, tkalci, kantoři, ochotníci, muzikanti, lidé
od Pánbíčka, když rozděloval, dostali plnou
náruč, aby mohli rozdávat radost generacím
příštím. Jilemnice dala nám i slavného PANA
herce Stanislava Zindulku „SRÁGORKU“ z
filmu „VLAK DĚTSTVÍ A NADĚJE“ a my dík
Pivoňkovým, jsme ho před časem v Senior klubu
přivítali s nadšením a on svým laskavým humorem masíroval naše BRÁNICE…
Nemohu přehlédnout tragickou událost z 24. 3. 1913, kdy se na Zlatém návrší jel
MEZINÁRODNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD na 50 km.
Krásné jarní počasí se během něho proměnilo v
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mrazivou vichřici a změnou TRASY…
Bylo to peklo, ve kterém zahynuli dva stateční vynikající sportovci a věrní kamarádi –
„SYNOVÉ HOR“ Bohumil Hanč *19. 11. 1886
v Benecku u Jilemnice, Václav Vrbata *11. 10.
1885 v Kruhu u Jilemnice. Jejich ostatky byly
vystaveny v té SOKOLOVNĚ, která je formovala ve statečné muže. Hory jsou krásné, ale zrádné. Milujeme je, ale nevěřme jim. Těmto dvěma
nešlo nikdy o vlastní vítězství, ale vítězství pro
milovanou vlast. O rok později 1914 vypukla
první světová válka a stejně neohrožení muži
položili základ státu – Československa!. Pokud
zdravíčko a nohy budou poslouchat, vydejte se
do krásných Krkonoš, postůjte u MOHYLY a pokloňte se těmto hrdinům…
Tak jste se pročetli do samého konce. My

jsme už kolem 17. hodiny, stanuli v Polici n.
M. – ŠUPKY – HUPKY
DO HAJAN, ale nezapomenout se pokochat nekonečnými seriály a sledovat skupinku „kuchaři
– amatéři, kterým jde až
v první řadě o 50 tis. Kč.
Gastronomie dostává na
FRAK!!! Můj postřeh –
nemusíte souhlasit.
S pozdravem lyžařů SKOL! A dodávám,
že v den našeho výletu na MÉRKLOVĚ
NEPÉRŠÁLO!

Vlka na Broumovsku zachytila fotopast

Během podzimu bylo v Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko opakovaně pozorováno
zvíře nápadně podobné vlku. V polovině listopadu ho zachytila i fotopast, kterou zde instalovali odborníci z Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR [1].
„Naše fotopasti kontroluji přibližně jednou za měsíc, tentokrát nás mezi obvyklými
záběry jelenů, divokých prasat a srnek čekalo
překvapení v podobě vlka. Objevil se na lesní
pěšině severně od Teplic nad Metují,“ upřesňuje zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr
Kafka [2].
Fotografie podle odborníků potvrzuje výskyt vlka téměř na sto procent. I v některých
předchozích hlášeních z terénu byly dobře
uvedeny jeho rozlišovací znaky. Tedy vyšší,
štíhlejší postava, lehčí krok, širší a špičatější hlava s trojúhelníkovitýma ušima, huňatý,
spíše dolů svěšený ocas. Pozorovatele často
překvapila menší plachost zvířete a tak vznikla domněnka, že vlk mohl utéct chovatelům.
Tuto variantu nelze zcela vyloučit. Avšak i
volně žijící vlk může přicházet k lidským
obydlím, hledat zde potravu a přicházet do
kontaktu s domácími psy.
Vlci dokážou v krátkém čase překonat
stovky kilometrů. Nejbližší divoké populace
se nacházejí v německé Lužici a na moravsko-slovenském pomezí v Beskydech. V poslední době byli vlci opakovaně zaznamenáni i na Šumavě a v chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko – Máchův kraj, kde dokonce vyvedli mláďata. V České republice jsou jeho
pozorování stále vzácná, zpravidla se jedná
o migrující jedince. Počet divokých vlků na
území ČR se odhaduje na 10 kusů.
Pozitivní vývoj početnosti divokých vlků
v Německu naznačuje, že by se mohli stát trvalou součástí i naší přírody. „Dokázali se tam
přizpůsobit a přežívají i v poměrně hustě osídlené krajině. Loví zejména staré a nemocné
kusy zvěře a tím přispívají k ozdravení jejich
populací. Mohou pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata a také jeleny a srnce, kteří
nadměrným okusem poškozují lesní porosty.
Na případné škody způsobené chovatelům
hospodářských zvířat myslí u nás zákony a
hradí je stát,“ dodává Petr Kafka.
Velké šelmy se v krajině potýkají s mnoha nástrahami. Přestože se jedná o chráněné

30

druhy, ohrožuje je pytláctví, zmenšování jejich životního prostoru a střety s automobily.
Pro zachování zdravých populací všech velkých zvířat je velmi důležité udržení nebo
zlepšení migrační propustnosti krajiny. Na tu
je třeba myslet nejen při projektování nových
dopravních staveb, ale také v širších souvislostech při plánování územního rozvoje sídel i
celých regionů [3].
„Současná pozorování vlků a rysů na
Broumovsku jsou unikátní a patří k hmatatelným výsledkům evropské ochrany přírody.
Dokazují také rostoucí toleranci nás všech
k divoké přírodě,“ uzavírá Petr Kafka.
Poznámky:

[1] V chráněném území jsou instalovány ještě další fotopasti v rámci projektu
Monitoring evropsky významných druhů
šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 podpořeného grantem z
Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Jeho
hlavním příjemcem je Hnutí DUHA
Olomouc, které úzce spolupracuje s odborníky z Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR.
[2] Jedná se již o druhý záběr,

Hana Krejčová

který se letos na podzim podařilo získat. Prvenství patří Václavu Klímovi,
kterému se vlka povedlo vyfotografovat
v Hejtmánkovicích, i když jen na dálku a
v mlze. Více v tiskové zprávě AOPK ČR:
http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/odbornici-budou-zkoumat-zda-se-na-broumovsku-skutecne-pohybuje-vlk/
[3] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se migračními koridory pro velké šelmy zabývá v projektu Komplexní
přístup k ochraně fauny terestrických
ekosystémů před fragmentací krajiny v
ČR. Ten by měl vytipovat místa, která
jsou pro jejich průchod krajinou důležitá. Více na: http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/
ehp-40-fragmentace-krajiny/
Kontakt:
Petr Kuna, Petr Kafka, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště východní Čechy, oddělení Správa CHKO
Broumovsko, tel: 728 714 309, petr.kuna@
nature.cz

Polický měsíčník - LEDEN 2016

Naše Mikulášská

V sobotu 12. prosince 2015 odpoledne jsme se sešli v hospodě ve
Žďáře nad Metují na Mikulášské zábavě, kterou pořádal Fond pro pozůstalé
v Polici nad Metují a okolí. Sešli jsme
se, abychom společně oslavili konec
roku a tak trochu už i Vánoce. Ve výsledku nás byla plná hospoda. Naši
členové, hosté a samozřejmě pozvaní
účinkující v našem kulturním programu. A bylo hodně veselo.
V 15.00 hodin náš pan předseda Karel Macoun celé to slavnostní
posezení zahájil. Popřál všem hezké
svátky, hodně zdraví do nového roku
a dobrou pohodu. Program byl naplánovaný bohatý a tak popřál i dobrou
zábavu. Jestli nám starším něco chybí, nejsou to ani tak peníze, ale je to
čas. Času už nám na tom světě zbývá
pomálu.
A tak bychom si ho měli užít co
nejlépe a v dobré náladě mezi dobrými
přáteli.
Paní jednatelka seznámila přítomné s programem. Poděkovala všem, že

si v tom předvánočním čase našli chvilku
pro setkání ve Žďáře.
Bývali jsme tradičně
na Bezděkově. Zde je
třeba poděkovat našim členům ze Žďáru,
že nám pomohli zajistit pěkné prostředí
v jejich hospůdce.
Zajistili i pěkný program od dětí
z jejich školy pod
vedením paní učitelky Majsniarové a Máslové. Bylo to
moc milé navození té správné vánoční nálady. Program zahájila děvčátka
s moderním cvičením gymnastiky při
moderní hudbě. Velice milé byly přednesené básničky o zimě a Vánocích. A
vystoupení sólové hry na příčné flétny malých muzikantů sklidilo velký
potlesk.
Další program pokračoval oblíbenými písničkami, kterými nás přišla
potěšit parta, která si říká „Zpívánky“
z Machovské Lhoty. Bylo jich deset, ale náladu umí udělat náramnou.
Rozezpívali a roztančili nám celý sál.
Polický měsíčník - LEDEN 2016

Prosinec patří šachu

Tradičně koncem roku sháníme koně, věž, krále i královnu a nějakého toho pindíka …. Ale vážně.
Školním šachovým turnajem, který po letech nepomáhal zajišťovat Láďa Michl, ale pan Karel Soural
z Náchoda, jsme získali sestavu školního týmu pro
okresní kolo. Čtveřice reprezentantů ve složení David
Černý, Honza Trojtl, Jirka Pich a Kuba Starý odjela na
náchodské gymnázium v roli favoritů. A potvrdila ji.
Z dvaceti možných bodů ztratili naši borci pouze 1,5
bodu a zaslouženě vyhráli. Vybojovali si tím nominaci na krajské kolo, které se bude konat někdy v lednu v Třebechovicích. Výsledkový servis naleznete na
stránkách okresního šachového svazu.
Poděkování všem účastníkům školního kola a velká gratulace čtyřem borcům za dobrou práci na šedesáti
čtyřech políčkách ….

P. Jansa, kabinet TV

Uznání a pochvala nebraly konce.
Příště je pozveme zase.
Měli jsme připravené i malé občerstvení. Koláčky a jednohubky. Ty nám
udělala paní Eva Raková z Bukovice.
A večeře nám zajistila hospůdka.
Největší zájem byl o „Pavlišovák“ a
nebo Jelení guláš.
Jako již tradičně
nám hrál a zpíval
Franta Čížek a
Zdena Krtičková
moc hezky zpívala. Asi v 18.00
hodin, když už
byla tma, tak
mezi nás přišel
pan Mikuláš se
svojí partou, čert
a andílek. A po-

starali se nám o tombolu. Ceny do
tomboly přinášejí naši členové. Byla
bohatá a hodnotná. Moc děkujeme. Na
starosti ji měli Eva Horáková a Pepa
Máslo. A ještě je třeba poděkovat děvčatům u pokladny. Evě Jobové a Věře
Máslové. A to taky za to, že nám přinesly a vyzdobily pěkný stromeček.
Celá akce se opět vydařila. Všichni
se v pořádku dostali večer domů. A tak
všem, kteří se o to hezké odpoledne
postarali, patří veliký dík.
A budeme rádi vzpomínat.
Zapsala jednatelka
Marie Chaloupková

Exkurse DSO Lesy Policka
do Ždírce nad Doubravou

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Lesy Policka, který se již devět let stará o lesy města Police n. M., které má pronajaté, uskutečnil v listopadu loňského roku pro členské obce v pořadí již
2. exkurzi ve své historii. Exkursi vyjednal výkonný ředitel DSO
LP L. Binar společně s paní starostkou I. Jenkovou a tentokrát
to bylo jednak ke svému největšímu současnému odběrateli smrkového dřeva, a to do provozovny spol. STORA ENSO WOOD
PRODUCTS ve Ždírci nad Doubravou a jednak do Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, respektive jeho části na území města
Ždírec n. D.

Spol. Stora Enso je švédsko-finský nadnárodní papírenský
a dřevozpracující koncern, producent papíru, papírových obalů,
buničiny a druhý největší světový producent řeziva. Jeho dřevozpracující divize má v Evropě více jak 20 provozoven v 11 zemích, převážně provozy pilařské. Dnešní dřevozpracující závod
ve Ždírci n. D. byl původně soukromou pilou, poté pilou LDO
Přibyslav, pak byl zestátněn, poté zprivatizován, následně prodán
rakouské firmě Schweighofer a pak prodán koncernu Stora Enso.
V současnosti je největším pilařským provozem v ČR a zpracovává cca 1 mil. m3 smrkové kulatiny ročně. Přijatá kulatina je
zde roztříděna a uskladněna podle velikosti, poté odkorněna a v
pilnici, při rychlosti cca 1m za sekundu, rozřezána na požadovaný
profil prken, fošen nebo trámů. Více než polovina produkce pak
projde technologií „nekonečné délky“ (korunkovým spojením),
kde jsou vyráběny požadované délky trámových profilů s téměř
nulovým odpadem. Poté je řezivo narovnáno do hrání, vysušeno a
zabaleno. Piliny z pilnice částečně zpracovávají v nové peletkárně a částečně prodávají jiným firmám na výrobu desek. Veškerou
kůru využívají v nové teplárně, kde ji spálí a vytvořeným teplem
vyrábějí elektřinu a vytápějí celý závod (sušárny, peletkárnu, pilnici a všechny další provozy). Nahlédnutí do tohoto provozu je
velmi zajímavé, i když vede k faktu, že díky výhodnějším cenám
za dřevo, které může firma nabídnout, nemají menší provozy na
trhu příliš šanci a dostupnost místního řeziva se snižuje. Na druhou stranu ale poskytuje svým dodavatelům, a to i DSO LP stabilní obchodní jistotu, a to i v dobách různých výkyvů.
Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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V Saar Gummi vyvíjí díly
pro Porsche

Vývojové oddělení Saar Gummi
Czech (SGC) převzalo odpovědnost
za vývoj dílů pro značku Porsche a
spolupracuje s německou vývojovou
centrálou na vývoji pro další značky.
Červenokostelecký výrobce pryžových těsnění tak dále upevňuje své
expertní postavení v rámci koncernu
SaarGummi.
Dnešní pozice českých vývojářů navazuje na strategické rozhodnutí z roku 2010 o budování plnohodnotného vývoje. V té době v SGC pracovali tři vývojáři a
zajišťovali hlavně kompletní vývoj dílů a změnová řízení
pro těsnicí systémy na zakázkách pro Škoda Auto. Dnes
má oddělení již osm konstruktérů a cílem je do roku 2019
posílit vývojový tým na 10 členů.
K pořízení prostředků pro vývoj využila SGC dotační
programy z evropských fondů, v roce 2011 realizovala
projekt Vývojového a zkušebního centra. Dalším milníkem bude certifikace vývojového procesu v příštím roce,
která vytvoří předpoklad pro posílení vývojové spolupráce s Technickým centrem SaarGummi v německém
Büschfeldu.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve
výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance
na pozice:
• Manažer logis�ky a lokálního nákupu
• Technolog
• Seřizovač linek
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
Stolín 105, Červený Kostelec

-pl-

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov za rok 2015

Letošní rok jsme oproti jiným rokům nezahajovali Dětským dnem, ale ještě na konci
března jsme pro děti připravili „jarní tvoření“.
Děti si mohly vyrobit papírové motýlky, které
se daly připnout na záclonu a kytičky, které si
postavily na okno.
Zmiňovaný Dětský den se konal 31.5. na
hřišti. Děti si vyzkoušely tradiční disciplíny
jako házení balónků na cíl, hod na koš, lovení
rybiček, shazování plechovek, skákání v pytli,
cvrnkání kuliček aj. Dále si zazávodily ve slalomovém běhu, stejnou trať zvládly i na kolech, běhaly na překážkové dráze, nosily vodu
na lžičce a zastřílely si ze vzduchovky.
Na závěr je čekala sladká odměna s bublifukem a losování cen.
Poslední červnový víkend jsme s dětmi
barvili trička na prázdniny. Každý si přinesl
tričko a dle své fantazie si mohl vyrobit originální potisk. Měli jsme připraveno spoustu
šablon, barvy i foukací fixy. Bohužel jsme při
výběru těchto fix sáhli vedle (nekoupili jsme
fixy na textil, ale na papír – ale když to balení

32

vypadá stejně L) Takže po vyprání nás čekalo
nemilé překvapení, čímž se moc omlouváme,
ale chybami se člověk učí, ne?
Poslední zářijovou sobotu jsme si pro
velký loňský úspěch zopakovali „Spaní dětí
v klubovně“. Odpoledne jsme zahájili krátkou
šipkovanou s hledáním pokladu. Poté jsme se
vrátili do klubovny, kde na nás čekala Renata
Špuláková se svou fenkou Barunkou. Ty nám
předvedly, jak probíhá canisterapie. Děti si
také samy mohly vyzkoušet, jak Barunka poslouchá na povely a co vše je schopná udělat
za pamlsek. Pro většinu to byl nezapomenutelný zážitek. Poté jsme vyráběli podzimní cibuláčky. Následovalo opékání buřtů. Jakmile
se setmělo, vyrazili jsme na stezku odvahy.
Tu jsme ve zdraví přežili, takže jsme se mohli
začít chystat ke spánku. Ráno ještě společná
snídaně, balení a předávačka dětí rodičům.
V říjnu jsme měli dvě akce. První byla
Drakiáda. Stejně jako vloni jsme měli velikánskou kliku, že alespoň na tu dobu, co jsme byli
na kopci, nám foukalo. Po hodince pouštění
draků, jsme se přemístili do klubovny a tam si
děti vyrobili dráčky z kera hmoty.
Týden po té se konalo už desáté „Posezení
pro seniory“. Bohužel už s námi nemohl být
pan Josef Nentvich, který nám rok co rok hrál
na harmoniku. Ale jsme rádi, že se sešla milá
společnost lidí, kteří si přišli zavzpomínat.
Mohli jsme si popovídat, zazpívat i zatancovat
díky hudebnímu doprovodu Marušky Ryšavé,
Jaroslavy Janečkové a Jana Osoby, kterým
tímto ještě jednou děkujeme.
V listopadu jsme připravili vánoční dílničku. Letos jsme s dětmi týden před první

adventní nedělí vyráběli ozdoby na náš obecní
vánoční strom. Kouličky, dárečky, zvonečky,
věnečky, ozdoby ze šišek, řetězy. Dětem se
moc povedly a o to víc se jim stromeček líbí,
když se mohly na výrobě ozdob samy podílet.
V neděli 29.11. se konalo „vánoční se-

tkání občanů“, které pořádáme ve spolupráci s osadním výborem. Zazpívali jsme si u
stromečku vánoční koledy, za doprovodu
Kačenky Vackové, která hrála na zobcovou
flétnu a Michala Vacka, který hrál na harmoniku. Poté jsme si rozsvítili vánoční stromeček a
šli si sednout do klubovny, kde byly napečeny
koláče, štrůdly a cukroví. Děti si daly čaj, dospělí svařáček a užívali jsme si předvánoční
atmosféry.
Děkujeme městu Police nad Metují za finanční podporu, díky níž můžeme většinu našich akcí pro děti pořádat.
Zároveň přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a pohody v roce 2016.
Za Hlavňovské ženy D. Krausová
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M a te řs ké c e n t r u m M a M i N a

Bohužel zima zatím není úplně ladovská, žádné zasněžené stráně, kde bychom s dětmi řádili a užívali si zimních radovánek. Proto
se snažíme nabídnout co nejbohatší program v centru jako vyžití
pro ty nejmenší.
V prosinci jsme rodičům a prarodičům ukázali, co se naučily
děti v kroužku Tanečky pro nejmenší. Vánoční vystoupení proběhlo
v tělocvičně ZŠ.
Do centra zavítal Mikuláš s andělem, kteří obdarovali téměř
dvacet dětí malým balíčkem se zdravým mlsáním.
Také Ježíšek u nás naděloval, především nové hračky pro kluky
i pro holky. Nové panenky, autíčka, zvířátka, balónky do bazénu, ale
také knížky. Děti nadšeně rozbalovaly a zkoumaly, co pod stromečkem našly. Ozdoby na stromeček nám vyrobily děti, které chodí do
programu Zvídálek. Ke kávě jsme ochutnali spoustu druhů cukroví.
Děkujeme všem, kteří přišli a věříme, že v novém roce se bude dál
setkávat.
Všechny pravidelné programy i v roce 2016 fungují naplno.
Bohužel program Zvídálek je v současné době obsazen. Ostatní
odpolední kroužky Tanečky, Keramika, Jóga i Aj uvítají i nové
zájemce.
Moc zveme všechny na pravidelné páteční dopolední programy s Ladou Černohorskou. Chcete se naučit s dětmi nové básničky, zatancovat si, zazpívat, nebo si něco vyrobit, určitě přijďte, od
9 do 11 hodin.
Od ledna 2016 chystáme páteční odpolední program – od
15:30 do17:00 h. Veselé odpoledne s Martinou Macounovou,
která má stále energie na rozdávání a děti ji milují. Program pro děti
do 4 let s aktivním zapojením rodičů. Vstupné 30,- (členové 20,-).
Budeme rádi, když se zájemci o toto odpoledne předem přihlásí.
Děkujeme.
Během ledna se rozběhnou nové www stránky MC MaMiNa.
Doufáme, že budete příjemně překvapeni, a moc se těšíme, že budeme mít opět kvalitní prezentaci naší činnosti.
Na podzim loňského roku jsme se účastnili grantového programu MÁME RÁDI
BROUMOVSKO, který vyhlásila organizace Pro rozvoj Broumovska o.p.s. S projektem Keramické dílničky – Hrneček pro
Broumovsko jsme byli úspěšní a získané finanční prostředky (10 000,-) budou použity
mimo jiné na nákup hrnčířského kruhu, který
bude využit při Keramických dílničkách konaných v rámci projektu. Záměrem je přiblížit dětem i dospělým
krásu tradičního řemesla – hrnčířství. Ve spojení s propagací regionu s účastníky vyrobíme hrnečky s tématikou příroda a krásy
Broumovska. Následně z výrobků zorganizujeme výstavu na Dni
řemesel v klášterních zahradách v Polici nad Metují, kde proběhne
také keramický workshop pro veřejnost. Spolupracovat budeme se
ZŠ a MŠ Police nad Metují, MŠ Police nad Metují, skautským střediskem Skaláci a spolkem JULINKA. Vedoucí projektu je Martina
Nosková. Projekt bude probíhat od ledna do května 2016.
Všem přejeme hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2016!

Vaše MaMiNa
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NOVINKY FILATELIE

Astronomický klub
Police nad Metují

Umělecká díla na známkách

ANTONÍN STRNADEL (1910 – 1975):
Nevěsta, 1960; knižní ilustrace
Námět známky:
Antonín Strnadel, významný
český malíř, grafik a ilustrátor
(10. 5. 1910 – 31. 10. 1975).
Těžiště jeho tvorby je v ilustracích. V malířství čerpal z folklóru rodného Valašska. Jako
malíř zachytil velké množství
valašských lidových staveb,
jejich interiér, nábytek, nářadí
pastýřů a jejich život na salaši.
Způsob tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek
v barvě okrové, žluté, červené,
modré a černé

Kometa C/2013 US10 Catalina

je v lednu pozorovatelná na ranní obloze. K jejímu vyhledání stačí turistický dalekohled – triedr. Jasnost komety se
pohybuje kolem 6. magnitudy a je tedy na hranici pozorovatelnosti pouhým okem.
Kometa se nachází v souhvězdí Pastýře. Na konci roku
procházela blízko jasné hvězdy Arcturus. V lednu projde navýrazným souhvězdím Honících psů do Velké medvědice.
Pohyb komety C/2013 US10 Catalina ja znázorněn na připojeném obrázku.

BOHUMÍR MATAL
(1922 – 1988):
SEDÍCÍ, 1957
Námět známky:
Bohumír Matal (13. 1.
1922, Brno – 7. 7. 1988,
Prudká u Doubravníku)
byl český malíř, jeden
z nejmladších členů
Skupiny 42. Patřil mezi
významné představitele brněnské poválečné
malby 20. století.
Způsob tisku: čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě
žluté, červené, modré a
červenohnědé

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

Podle časopisu
Filatelie a webových stránek www.ceskaposta.cz/cz/
filatelie zpracoval
S. Plachta

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Poděkování nejen za rok 2015

Konec roku přináší u většiny z nás zhodnocení uplynulých měsíců. Rok 2015 byl u
skautů pestrý, ostatně tak jako každý jiný. A
kdyby se sečetly hodiny, které jsme všichni
chodu střediska věnovali, možná by to byl
také celý rok.
Nejen díky vedoucím jsme mohli v uplynulém roce uskutečnit spoustu akcí, které
měly smysl, ať již výpravy, tábory, setkání se
skauty z okolí při Slavnosti Babího léta, turnaj
v deskových hrách, Den pro Afriku, pravidelné schůzky, které jsou základem naší činnosti
a mnoho dalších akcí. Jsem ráda, že jsou mezi
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20. ledna v 16 hodin 26 minut vstupuje do
znamení Vodnáře, v lednu se den prodlouží
o 1 hodinu a 6 minut,
3. ledna v 0 hodin je Země Slunci nejblíže
(147,1 miliónu km),
MĚSÍC
2. v poslední čtvrti, 10. v novu, 17. v první čtvrti,
24. v úplňku,
MERKUR na začátku ledna večer nízko nad jihozápadním
obzorem,
VENUŠE ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí 		
Hadonoše,
MARS
na ranní obloze v souhvězdí Panny,
JUPITER po celou noc na hranici souhvězdí Lva a Panny,
SATURN na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN večer nízko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Vodnáře

námi ti, kteří se nebáli přiložit ruku k dílu při
brigádách na tábořišti, klubovně a při výrobě
podsadových stanů.
Je Vás spousta, kterým patří můj dík, ať
jste rodič, který pravidelně posílá svoje děti na
schůzku, spřízněná duše, která nám pomohla,
nebo přispěla jinak na naši činnost. Děkuji
těm, kteří mají nás vedoucí doma, a mají pochopení pro naše skautování. Městu Police
nad Metují, které podporuje naši činnost a
díky kterému můžeme využívat klubovnu,
která je pro mnoho z nás druhým domovem.
Na závěr chci poděkovat vedoucím a

Karel VACEK, Astronomický klub Police

lidem co se podílejí na programu, moc si vážím toho, že věnujete svůj čas na věci, které
má smysl dělat, ač je to často na úkor vašich
zájmů, zadarmo a ve svém volném čase. I po
100 letech platí myšlenka světového zakladatele skautingu R.B. Powella, že nejhodnotnější
věcí v životě, je pokusit se naplnit štěstím životy jiných.
Do nového roku Vám všem, i našemu
středisku přeji, abychom vykročili pevným
krokem, správným směrem a nezapomněli co
je nejhodnotnější věcí!
Za skautské středisko „Skaláci“
Haňďa Kohlová
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Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2015

Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga proti rakovině Náchod,
zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel. Prvořadým cílem
náchodské Ligy proti rakovině je především
soustavná preventivní činnost, ve které se
její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Právě v období dospívání je nejvhodnější doba pro vznik
správných postojů a návyků k celoživotnímu
dodržování zdravého životního stylu. Ten
je základem prevence všech závažných onemocnění, nejen nádorových. V této oblasti se
náchodské sdružení může pochlubit opravdu
pozoruhodnými výsledky.
V roce 2015 její členové proškolili při 23
přednáškách na 11 školách v našem regionu
celkem 365 středoškoláků, což je dvojnásobný počet než v předcházejícím roce. Součástí
přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření
pro prevenci rakoviny prsu na fantomových
modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník v rámci projektu Mamma Help. Další
významnou složkou činnosti náchodské Ligy
jsou školami velmi žádané odborné přednášky

předsedy pobočky, dlouholetého
vedoucího lékaře oddělení klinické
onkologie náchodské nemocnice
MUDr. Vladimíra Müllera, o vzniku
a příčinách rakoviny pod názvem
Rakovina je choroba genů.
Díky spolupráci náchodské
pobočky LPR s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a
obcích Náchodska, Broumovska,
Policka, Trutnovska, Novoměstska
a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má
každoročně velkou podporu Český
den proti rakovině - Květinový
den. Celkem bylo v našem regionu ve dnech
13. a 14. května 2015 prodáno 10 810 kytiček
a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno
231 419 Kč. V porovnání s loňským rokem je
to opět více, a to o 3 426 Kč! Osvědčila se i letošní novinka – možnost doprodeje kvítků následující den. V každém případě je to úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský kus práce
členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupracujících subjektů. Zároveň je také důležité, že

významná část výtěžku sbírky se vždy vrací
zpět do regionu, například pro Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům.
V roce 2016 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině všem především
pevné zdraví a dobrou mysl!

Mgr. Renata Lelková

VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Psaní z Ochoze a o mých najmě múzických, ale i jiných
vzpomínkách, rovněž o dnešku z rodného kouta

Psaní ochozského takéobčana, zveřejněné
v srpnovém Polickém měsíčníku (2015), vyvolalo ve mně obdobné dojmy jako u čtenářek,-řů jeho dopisu, publikované hned v září tamtéž, ale i vedlo k mnoha osobním vzpomínkám
a hodnotícím úvahám.
Ochoz jsem poznal již v nejranějším věku
z vycházek s rodiči k suchodolské kapličce
a Čertově skále, v klučičím pak výpravy do
Šolcáku a k tajemné Čertovce byly prvořadé.
Hádal jsem, na kterou hospodu by podle pana
Ant. Krtičky obrovitý pískovcový balvan spadl,
kdyby se kohout s kokrháním opozdil a ztrestal bezbožné Suchodolské za postní tanec.
Také se nám stalo, že můj starší bratr vylezl
s bratrancem Láďou na skálu, ale dolů jim to
nešlo, museli jsme tudíž s dalšími členy rodiny
nakonec pro žebřík do „Šolcovny“. Ticháčkovi
byli ochotní, ale byla to „fuška“.
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Z ochozských spolužáků z obecné školy bydlel Mirek Kumprecht v chalupě před
Šantovým-Taichmanovým mlýnem, Vláďa
Cerman v domku za mlýnem. Rád jsem mamince jezdil pro výbornou Šantovu mouku do
„Vochoze“ a Taichmanův chleba byl za protektorátu, ale i později bezkonkurenční.
Měl jsem rád na jaře ochozské stráně
s rozkvetlými stromy, maminka mě upozornila, že to krásně zvěčnil na plátně malíř Antonín
Hudeček. Obraz jsem viděl po mnoha letech
v Praze, už nevím, na jaké výstavě, bylo to asi
v Mánesu. Matka, žďárská rodačka mi vyprávěla, že mistr Hudeček si ve Žďáře tenkrát
postavil stojan a maloval usedlost (žel, zapomněl jsem, kterou) a přišel na to kouknout pán
domu. Na dotaz, co by za to malíř chtěl, mávnul razantně rukou. Dnes by to bylo na aukci podle formátu čtyř- i pěticiferné, možná i

neprodejné! Připomínám, že letos v říjnu jsem
se na výstavě „Má vlast“ v hradčanské jízdárně
obdivoval Hudečkovým obrazům z Machova.
Kritický, spíš sarkastický dopis ochozského autora mě donutil, abych si ho „vygůgloval“
– on je vlastně můj dost mladší středoškolský spolužák. Z níže uvedeného jsem ale jiná
generace.
Jako primán náchodského gymnázia
(1941) jsem tehdy netušil, že fešná oktavánka.
Luba Skořepová z náchodské pily bude slavnou herečkou, po chodbě o hlavní přestávce
špacírující brýlatý septimán v pumpkách, Josef
Škvorecký, zase spisovatelem. Gusta Petrů,
starší můj spolužák a přítel ze Záměstí, tehdy
zdatný entomolog-motýlkář, který mi odhaloval poklady žděřinské přírody, později úspěšný univerzitní doktorand živočišné fyziologie
mi zase tenkrát vyprávěl o neuvěřitelných
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lotrovinách jeho gymnaziálního spolužáka,
Vráti Blažka. Z gymplu právě Vráťu vyhodili;
tradován je zápis v třídní knize: žák Blažek
pálil při hodině němčiny františka!! Podepsán
František Poledne (mimochodem silně nedoslýchavý němčinář). Vráťa Blažek – později
však známý dramatik a scénárista jako např.
Král nerad hovězí, Třetí přání, Příliš štědrý večer, Starci na chmelu, Hudba z Marsu, Dáma na
kolejích, Světáci atd., také textař, jehož písně
zlidověly (např. Lékořice, Den je krásný, Dáme
si do bytu). A to nejsou všechny výrazné osobnosti mých raných gymnaziálních let.
Když jsem byl v septimě, tak se pisatel z
Ochoze narodil – on pak absolvoval v náchodské nejedlovské čtyřleté SVVŠ. Jak moc vzdálené od našeho starého dobrého gymplu, nechci
posuzovat; ale generační rozdíly a jiné pohledy
tu jsou.  
Svá první políbení múzami jsem poznal
v předškolním věku v klášterní mateřské školce u sestřiček v hnědých hábitech a šátcích,
v zařízení podstatně skromnějším než byla
městská mateřská v domě u Balcarů (dnes
dům s drogerií na náměstí).
Co Thálie – múza komedie a veselých básní? Vedle pochodů křížovou cestou v předvelikonoční době, doprovodných asistencí u nemocných chudáků i kladení svatých obrázků do
rakve u opuštěných nebožtíků jsme v klášterním divadle pořádali besídky, zpívali, recitovali, hráli trpaslíky ve hře o Martinko-Klingášovi,
jako kominíčci při návštěvě Mikuláše s čertem
a anděly. Mikulášem byla paní Macháčková ze
Sibiře, měla na to reprezentativní postavu.
Vyvrcholením mých klášterních kreací
bylo nastudování hry Kája Mařík v pohádce
– to už jsem byl školou povinný, asi v 2. či 3.
třídě obecné školy. Já v hlavní úloze jako Kája
Mařík, chlapec z hájovny a mou partnerkou,
Zdeničkou z lesovny byla pak o rok mladší
Maruška Erbrová, dcera sedláře, dále pak řada
i pohádkových postav. Zda autorem hry byl
Felix Háj, resp. Marie Wagnerová-Černá, to už
nevím. Pro velký úspěch hra byla před vyprodaným hledištěm klášterního divadla několikrát reprizována. Nedávno jsem v půdním herberku našel svou úlohu a dnes mě udivuje, jak
jsem se tenkrát naučil plných 30 stránek úlohy.
Přiznám, že jsem měl tehdy díky této pohádkové prezentaci pár obdivovatelek odpovídajícího věku. Řada místních mi dlouho
přezdívala Kája Mařík, byl jsem z toho spíš
rozpačitý.
Zůstaňme u Thálie a přidejme Melpomené
(múza tragedií). Ještě v divadle „U Richterů“
jsme (dle mne s režií pí uč. Švejdarové) jako
škola reprízovaně hráli slavnou pohádku
Tři zlaté vlasy děda Vševěda, já jako jeden
z trpaslíků.
Ve 4. třídě byla velká školní besídka v sále
u Vacků, vystoupil jsem v samostatné teatrální
kreaci Švec Harcuba.. Ač jsem tehdy neznal
Vojnara nebo Stanislavského, vypůjčil jsem
si verpánek s potěhem a kopyty u pana ševce
Růžičky ze Záměstí a měl zrzavou paruku. Prý
to bylo originální.
Již v Kolárově divadle jsme hráli s ochotníky pohádku Ant. Krtičky Miloš a Krasava,
já jako mladičký lovčí.   Záhy mnohem náročnější úloha jako syn mlynářky v čerstvém dramatu Viléma Vernera (1940) Červený mlýn
se skvělou pí Walterovou ze Suchého Dolu.
Hra byla záhy říšským protektorem zakázána. O Polických hrách (1941) se hrál Jiráskův

Otec s rodilým tragédem, panem Karlem
Brandem, manželem modistky z Tomkovy
ulice, já jako jeden z rodinných potomků. V r.
1942 ve Stroupežnického Našich furiantech
jako jedno z dětí aktérů. Byl jsem tehdy docela zaměstnaný ochotnický dorost pod režiemi Jožky Tesaře, J. Zemana, O. Rejmonta a J.
Součka staršího.
V r. 1943 jsem konferoval gymnaziální besídku včetně několika parafrází básně „Strom
ležel na cestě“ v sále hospody někde v místech
dnešního náchodského baru „U stříbrného potoka“. Po válce se na gymnáziu vytvořila tvůrčí
studentská skupina s Iljou Burešem (později
profesionálním režisérem) s muzikou Mirka
Reichla (později našeho významného hudebního skladatele) a scénou Pepíka Lamky (později výtvarníka od Jiřího Trnky, Černé Divadlo
a autora televizních večerníčků). Uvedli jsme
v divadle Dr. J. Čížka a rovněž v hronovském
Jiráskově divadle rozsáhlé autorské pásmo
Ilji Bureše Vivant philosophi, kde v jednání
o Mistru Kampanovi Zikmunda Wintera jsem
hrál nezbedného bakaláře  Molleruse.  O majálesu 1947 jsme v režii Ilji Švorčíkové (starší
sestry malíře I. Švorčíka, později profesně se
vědecky zabývající ruským divadlem) nastudovali známou scénu řemeslníků, parafrázi
Pyramus a Thisbe Ovidiových Metamorfóz ze
Shakespearova Snu noci svatojánské, já jako
Pyramus, Pavel Grym (později vystudoval
divadelní vědy, spisovatel a autor her divadla
Spejbla a Hurvínka) jako Thisbe. Produkce
proběhla venku na parketu jako amfiteátru
před restaurací Na vyhlídce. Zůstala trvale
v paměti majálesových účastníků. Se spolužákem, Pavlem Grymem jsme rovněž zdramatizovali středověkou poezii Podkoní a žák.
Poslední mou gymnaziální hereckou rolí opět
v režii Ilji Švorčíkové byl zbrojnoš Srpoš, jeden
z Hadriánů v Klicperově Hadriánu z Římsů
v reprízách v divadle Dr. J. Čížka na scéně
Josefa Lamky. Recenze paní Idy Volfové byly
příznivé. Tolik moje osobní Thálie.
Co mi utkvělo v paměti jako polickému
divadelnímu diváku? V odpoledních pohádkách kočovných hereckých společností,
hostujících u Richterů, si herci se Šmidrou
apod. dělali psinu z nás a někdy i mezi sebou,
ale chodili jsme na to. O zcela něčem jiném
bylo loutkové divadlo v sokolovně; skvělé
loutky, kouzelná scéna (mnohdy dílo truhláře, p. Johna), na programu Oldřich a Božena
aneb Posvícení v Hudlicích, Čert a Faust,
vlastenecká témata před 10. všesokolským
sletem (1938) atd. Loutkoherečtí aktéři nám
neznámí, jen jsme poznali bas pana Vernera
z Tomkovy ulice, otce našeho spolužáka, Jirky.
Na konci představení jsme se vždy skandovaně
dožadovali „Dupáka“- smršťovací a natahovací
loutky.
Jedno z posledních představení polických
ochotníků v divadle U Richterů, Vrchlického
Noc na Karlštejně s panem Karlem  
Bischofem, poštmistrem, slečnou Pampelovou
v hlavních rolích včetně Buška z Velhartic (už
nejsem schopen identifikovat) zanechalo ve
mně trvalý dojem.
23. dubna 1939 jsme s bratrem a otcem
hrdě táhli v mohutném manifestačním průvodu z Pellyho kruhovky docela naložený vozík
cihlami na stavbu Kolárova divadla. Maminka
v kyjovském kroji ještě s třemi dalšími krojovanými dámami pochodovaly s námi. Byl
to v počátku protektorátu i zároveň jakýsi

národní protest.
29. června 1940 při otevření Kolárova
divadla jsme v matiné zpívali ve školním
sboru pod vedením p. učitele, Karla Petra.
Pamatuji tehdy populárního reportéra, Frantu
Kocourka, později popraveného nacisty.
Zahajovací představení Jiráskovy Lucerny
v režii Oldy Rejmonta  a Dr. Šebora jsem si nenechal ujít. Hugo Hepnar byl reprezentativní
svobodomyslný mlynář; na scéně s Hejkalem,
bloudícími muzikanty a razantní Kláskovou
jsme prožívali na namodralém horizontu plující oblaka z nového jevištního mráčkostroje.
Částečné obsazení viz Mirek Pichl, PM 7/15,
str. 19).
Téhož roku vystoupil v Sofoklově Králi
Oidipovi hostující Eduard Kohout, můj bratr tam statoval. V r. 1943 jsem si nenechal ujít
tehdy populární Růženu Šlemrovou v přeslazeném  Jak to povíme dětem. V pozoruhodné
scéně Mirka Čapka, syna ředitele dívčí školy,
jsem zhlédl, s využitím otáčecího jeviště, zajímavou hru Rejthar. Silnými zážitky pro mne
byla Kožíkova Meluzina a zejména Faethón
Otakara Theera s p. Kováříkem v hlavní roli.
Vzpomínám rovněž na divadla v přírodě. Koncem 30. let hráli, pokud se neklamu,
Šubertova Jana Výravu v Bukovici, kde přírodní kulisou byl malebný Martincův mlýn. Kdo
byl aktérem, nevím; poličtí ochotníci ho tehdy
neměli v repertoáru. Druhé divadlo, hrané na
statku v Bělém s nějakou selskou tématikou
jsme při našem výletu shlédli 22. června 1941
-  v den, kdy nacisté přepadli Sovětský svaz.  
Za protektorátu vícekrát v Kolárově divadle hostovalo vynikající pražské divadelní
studio Čin Dédy Papeže. Nezapomenutelný
byl jejich Goethův Faust, byť s otáčecím jevištěm představení trvalo do půlnoci. Po válce jsem v Koláru viděl Malajský šíp Marcela
Pagnola, Bobří kožich Gerharta Hauptmanna,
veršovanou Nezvalovu Manon Lescaut, Lidé
na kře V. Vernera – už nevím, čí to byly produkce; od polických ochotníků pak Jiráskova
Pana Johanese. Nezapomenutelným představením v Koláru byl Plautův Lyšák Pseudolus
s excelentním Ladislavem Peškem. Po mnoha letech jsem v Praze na refýži ve Vodičkově
potkal mistra Peška a drze jsem ho oslovil
o  jeho jedinečné polické kreaci. On se s širokým úsměvem zastavil a dlouze mi vyprávěl,
co se jim  právě v Polici stalo - kostýmy se jim
totiž cestou ztratily a kterak improvizovali.  
Pochopil jsem tak jeho tehdejší prostěradlovou togu. Tolik z polických divadelních zážitků,
moje Thálie i Melpomené byly docela bohaté.
Pak jsem už  žil dlouho mimo rodiště.   
Co Euterpé (múza hudby) a Terpsichoré
(múza tance)? Odmalička s rodiči nedělní
výlety do okolí, hodně často do Suchodola
se zastávkou u Holubů (někdejšího hostince
mého prastrýce) s dobrou limonádou. „Teta“
Holubová upozorňovala, že v protější Petrově
kovárně jejich Karlík je výborný houslista.
Takže jsem záhy slyšel mladičkého učitele hrát
slavný „Let čmeláka“ Rimského-Korsakova.
Protože otec a bratr hráli na housle, pokračoval jsem Malátovou školou u pí Anny Veselé,
ředitelky kůru. K Jelínkovi jsem nechtěl, ten
prý školil žáky smyčcem přes prsty i záda.
Dcera, Helenka Veselá, pozdější manželka
Karla Petra, tehdy krásná slečna, hrávala často a výborně na piáno. Paní regenschori jsem
občas asistoval na kůru. V době vánoční, velikonoční či o svatodušních svátcích varhany
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doprovázel miniorchestřík (violoncello – p. V.
Hybš, viola p. Koláčný, housle p. Lokvenc příp.
další, tympány – p. Štiller, klarinet p. Fišer, na
další už nevzpomenu), rád jsem poslouchal
Schubertovo i Gounodovo Ave Maria v podání
sl. Čečátkové, případně v duetu s K. Plaschkem.
Jednou při májové pobožnosti bouřka vypnula
proud, varhany oněměly, nastoupil jsem rychle
jako tzv. kalkant (šlapač měchů) a varhany hrály dál. Po chvíli přišel zlopověstný inspektor,
P. Notker Ernst Tolde, a v domnění, že dělám
na šlapadlech skopičiny, mě pohlavkem z nich
sundal – a varhany zmlkly. Zakoktal jsem, že
nejde proud, tak jsem šlapal dál.
Můj bratr hrál na housle u p. Lokvence,
ten byl členem polického Hudebního sdružení, takže záhy zavedl bratra do tohoto
docela slušného orchestru. Potřebovali každého muzikanta, byť obsadit některé nástrojové sekce v malém městě nebylo jednoduché.
Koncertovali nejčastěji v sokolovně. Ansámbl
řídil již zmiňovaný Karel Plaschke. Můj první silný koncertní zážitek byl Dvořákův
Slovanský tanec č. 10 v sólovém houslovém
podání Karla Petra za doprovodu orchestru.
Kdykoliv melodii slyším, vidím i dnes p. učitele
stát s jeho houslemi před sdružením na pódiu polické sokolovny. Pár členů sdružení bych
vyjmenoval, zdaleka ne všechny, nicméně hráli
s potěšením pro naše potěšení.
S příchodem p. učitele Petra na školu
(1940) začala éra dětského sboru Petrových
zpěváčků. Jak nás tu kupu dětí p. učitel kočíroval, nevím, ale uměl to, a pro nás bylo ctí
být členem sboru. Těch národních písní, za
protektorátu náš maličký vzdor. Ze sólistů
tehdy vynikali zejména Karel Klusáček a Lidka
Mertlíková.
P. učitel s námi též nastudoval
Námořnickou zpěvohru, bohatě kostýmovanou s řadou účinkujících v čele s kapitánem
(duší korábu a pánem), Já zpíval kuchaře na
korábu („co vaří množství krabů“), řada veršů
mi uvízla v paměti dodnes.
Ve čtyřicátých letech vyvolal nacistický
protiamerický tlak vznik tanečních swingových orchestrů, v Polici to byl Rytmus pod
vedením Fr. Hofmana, kde můj bratr hrál na
pozoun. Ferry Hofman, učitel na housle vedl
saxofonovou sekci, obdivoval jsem Honzu
Vacka s B-tenorem, Jozka Seidl (z Radešova) na
kytaru, bubny – Jirka Tásler (Bagdad), poličtí
„Armstrongové“ Olda Valta a Roman Pavlínek,
víc snad nevzpomenu, ale docela slušný posaz,
na programu tehdejší naše šlágry (Slunečnice),
ale též I. Berlin – Alexander´s Ragtime Band,
skladby Duke Ellingtona, Lionela Hamptona,
atd. Na zkouškách v tehdejší obecné škole
jsme to silně prožívali. Veřejných koncertů
moc nebylo, taneční zábavy přísně zakázány.
Svátkem bylo pro nás vystoupení náchodského Zachovalova orchestru v Kolárově
divadle, kde hrála řada študáků z gymnázia,
na saxofon hrál jinak zdatný pianista, Vláďa
Šilhánek (jeho tatínek, původně čs. důstojník, byl tajemníkem gymnázia a padl kulkou
esesáků při přestřelce u běloveské celnice,
viz Škvoreckého Zbabělci), ale tenkrát i sám
Škvorda.
Také jsme zajeli do náchodského „Beránka“
na koncert Karla Vlacha s Arnoštem Kafkou,
Jiřinou Salačovou a Allanovými sestrami.
Velký výkřik za protektorátu.
Koncem 30tých   a počátkem 40tých let
byla velmi populární pěvecká uskupení,
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vesměs s trampskými kořeny. Takovou intelektuální, vtipnou, recesistickou i kritickou
výjimkou byli Kocourkovští učitelé, jež jsme
poslouchali hlavně z roz-hlasu. Mého spolužáka z gymplu, Vaška Káše, strýc byl jejich šéfem.
Populární byli Setleři, ale do Police zavítali
stejně výborní Lišáci. Vystoupili ve světlých
sakách s emblémem hlavy Lišáka na prsou
v Nebudově ledhujské pivovarské restauraci
za klavírního doprovodu Bedřicha Nikodéma
a se zpěvačkou Inkou Zemánkovou. Na programu byla mimo jiné její Slunečnice a Dívka
v rytmu zrozená. Poslouchal jsem za otevřenými okny z pivovarské zahrady s kuželníkem.
Co k tomu dodat?   
Restauraci tehdy kraloval Honza Mrázek,
mimo jiné vynikající swingový pianista i koncertní pískač s populární Cikánkou (na čtyřech
prstech obou rukou – pískal koncertně i
v Kolárově divadle!). Za jeho éry protektorátního zatemnění se tam konaly tajné taneční
zábavy – i maškarní reje, tvrdě pronásledované benediktinským správcem, již zmiňovaným
Notkerem Ernstem Toldem.
Zde začali zkoušet poličtí Jeseteři, trampské pěvecké kvarteto ve složení Bohouš Cinke,
Jirka Krtička (syn spisovatele-knihaře), Jarda
Rousek a Olda Schejbal s kytarovým doprovodem. Vystupovali koncertně i v Kolárově
divadle a dokonce byl uspořádán v tak kruté
době jakýsi festival, večer trampské písně,
kdy se tehdy na prknech Kolárova divadla vystřídala početná řada pěveckých skupin z celého tehdejšího protektorátu Čechy a Morava.
Neskutečné, bylo nabito, sledoval jsem z balkónu. Písně idylicko-romantické (Píseň severu apod.) i veselé (Brouk v hlavě apod.).
Neuvěřitelně obrovský repertoár těchto, řekli
bychom dnes hitů, byl k dostání ve formátu A5 s notami a textem s obrazově pestrou
titulní stránkou v papírnictví u p. Švejdara
v Tomkově ulici.  
V době, kdy existovala všechna možná
omezení, nakonec i přestalo hrát Národní divadlo – opera, tak v Koláru jednak koncertovala hudba tzv. vládního vojska – Dvořákovy
Slovanské tance, z Národního pražského divadla koncertně uvedli Dvořákovu Rusalku
v hvězdném obsazení Marie Budíková –
Rusalka, Marta Krásová – Ježibaba, Vodník
– Eduard Haken, Beno Blachut – Princ. To
vše jsem slyšel z polických prken! Také hrálo
nějaké renomované komorní kvarteto – jistě
to bylo špičkové, ale na mě to tenkrát asi byla
silná káva.
Konec války – a lidé se veselili. Na tanečních zábavách vyhrávaly skupina Karla
Švorčíka (Hamplika), p. Borny, z České Metuje
parta na čele s p. Fulkou. Tehdy také opakovaně hrál k tanci na sále hotelu Hvězda (dnes
prodejna Renata) jazzový orchestr Ladislava
Habarta, hudba se linula náměstím, slyšel
jsem tenkrát poprvé zpívat ještě neznámého
Rudolfa Cortése a Václava Irmanova.
Již dříve výborná byla dechová kapela
Václava Hybše, která zajišťovala všechny
slavnostní produkce. Jeho synek, Venda, člen
našich skautských vlčat nám troubil budíček
a večerky na táborech a náš zpěv při nácviku
doprovázel na pianovou harmoničku.
Já jsem se od houslí postupně vzdálil,
nejprve ještě za války při biřmování (biskup
Mořic Pícha) jsem dostal mandolinu, po válce u skautů a na gymplu hrál spíš šumařsky
na heligonku a také na c-klarinet, jímž jsem

při cvičení obšťastňoval okolí svého bydliště. Získal jsem tehdy notový zápisník Šlitrova
rychnovského dixielandu (poznamenávám, že
klarinet mne doprovázel i na vojnu v ostravských dolech). Malý Venda přišel s nápadem,
že musíme mít skautskou kapelu – dali jsme
dohromady malý šraml a v r. 1946 pod jeho
vedením jsme 30. 4. na „Čarodějnice“ hudebně doprovázeli mohutný dav z náměstí až
k Cikánce, kde vzplála velká hranice. Dodnes,
pokud se s Vendou potkám, tak připomíná,
jaký to byl zážitek. Hybšova kapela i s malým
kapelníkem se proslavila při XI. Všesokolském
sletu (žel, dlouho posledním) za pochodu
Prahou v r. 1948. Mimochodem nedávno, 19.
11. 2015  dnech byl v pražském kongresovém
centru Václav Hybš, jr., významný český dirigent a aranžér, poctěn Asociací trumpetistů ČR
nejvyšší prestižní cenou P. J. Vejvanovského.
Byl to skvělý koncert vynikajících českých muzikantů, prima zážitek a byl jsem při tom.  
   Protože jsem rád a snad docela dobře zpíval, tak jsem se stal v mladickém věku členem
polického zpěváckého spolku Hvězda za dirigentství p. učitele Bohumila Krtičky jako
druhý tenor. Zpívali jsme obligátní Smetanovy
sbory, ale i sborové písně J. B. Foerstera zejména na básně J. V. Sládka. Zpívávali jsme na
sále u Richterů, účinkovali jsme též při nějaké
příležitosti v Broumově za přítomnosti tehdy
ministra Zdeňka Nejedlého. „Rudý děda“ mě
tenkrát překvapil dobrými znalostmi našeho
kraje, vyprávěl i o cestě Kovářovou roklí na
Hvězdu. Z členů sboru zmíním zubního technika, p. Procházku, 1. tenora. Pokud jsme totiž
zpívali s ženami ve smíšeném sboru, tak klidně
přešel do fistulkového kontratenoru a pěl s dámami. Jednou však přišel na zkoušku v dost
povzneseném stavu a někteří členové sboru,
silně pohoršeni, ho značně zepsuli – až mi ho
bylo líto. On byl jinak sympaťák.
Své aktivní muzicírování jsem ukončil po
návratu z vojny hrou na klarinet při opětném
universitním studiu na několika studentských
mejdanech v Praze.
Jak vnímám současné hudebno a přidružené činnosti v rodném koutě? Zde je základním fenoménem polická Základní umělecká
škola. Moje první setkání bylo při oslavách
80. výročí republiky při vysazování jubilejních
lip kol města, doprovázené kasacemi a intrádami žesťové skupinky mladých muzikantů,
kouzelné. Poté, když jsem se před asi 15 lety
pokoušel vysvětlit frekventantům Polické university volného času vznik hmotného světa,
počínaje velkým třeskem přes nukleosyntézu
prvků periodického systému, tak na úvod tři
tehdy malí špunti (2 chlapci a dívenka) zahráli na lesní roh, trubku a tubu něco z G. P.
Telemanna a G. F. Händela. Dojalo mě to k slzám. Jinak mě fascinovaly excelentní výkony
různých smyčcových uskupení, vždy pod taktovkou pí. učitelky M. Michalové při koncertech vítězů na Concerto Bohemia na pražském Žofíně. Přidal se i vskutku velký Velký
dechový orchestr ZUŠ, řízený ředitelem
školy, L. Bořkem. (Mimochodem s jeho otcem
jsem se jako vojín třídně zakaloval ve stejném
dole OKD). V letech 2000-2012 čtrnáct laureátských cen z Concerto Bohemia! O těchto
mimořádných výkonech jsem vesměs referoval v Polickém měsíčníku. Loni na koncertě
Českého tria v Heřmánkovicích jsem hovořil
s jeho houslistkou, Danou Vlachovou, vedoucí
houslového oddělení Pražské konzervatoře.
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Když zjistila, že pocházím z Police, okamžitě
reagovala, že polická ZUŠka je zásobuje výbornými houslovými žáky.
Ve vidnavské soutěži Karla Ditterse
z Dittersdorfu poličtí žesťoví muzikanti obsazují i v r. 2015 první místa! Produktem bohulibé vzdělavatelské činnosti polické ZUŠky
je vynikající Police Symphony Orchestra.
V r. 2014 jsem je poslouchal před hvězdeckou
restaurací 21. 8., letos 7. června před letohrádkem Hvězda jim se mnou mocně tleskali
Pražané.  
Pýchou jsem se dmul také 21. června
v Rudolfinu na koncertě České filharmonie s vybranými žáky ZUŠ z celé republiky.
Z Police jich bylo pět, na housle A. Novotná
a A. Lichá, violoncello K. Soukupová, lesní roh M. Jirmanová a na tubu Marek Zítka
(ten byl v orchestru jediný). Hráli Smetanovu
Šárku z Mé vlasti za řízení L. Ciglera (šéfa
Filharmonie mladých Praha) a Dvořákovu 8.
symfonii pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
Vysílala přímo Vltava. Bez dalších komentářů!
Když se mnou natáčeli chlapci z oddělení
grafiky a multimédií DVD Grizzly (www.bojovniciprotitotalite.cz-grizzly) pod vedením
p. učitele Berana, byl jsem jejich jednáním
doslova ohromen. Těm čtyřem klukům ve
věku 12 – 15 let nebylo nic zatěžko, natáčelo
se na Klučance, radešovském lomě, v dolech,
na Karlově universitě atd. s nároky na čas,
vše v obrovském zaujetí a disciplině, zejména
Štěpán Landa a Martin Uhlíř působili snad jako
profesionálové. Neslyšel jsem vůbec p. Berana,
že by na ně musel houknout (snad je to tím).
Pořad byl reprizován několikrát v ČT. Oni pak
natočili další dvě vítězná DVD na velmi závažná témata.
Tolik k líhni kulturních lidí z polické „lidušky“ podle mého pohledu.
Pro výtvarné umění staří Řekové žádnou
múzu neměli, považovali je za řemeslo, nicméně pro nás je to umění se vším všudy.
Já jsem čmáral hlavně křídou doma v kuchyni na tabule pod okny od malička, a rád; ve
škole pak znám jako zručný kreslíř. V papírnictví p. Švejdara jsem kupoval různé školy pro
kreslení a malování, vedle měkké tužky jsem
tvořil tahy uhlem i štětcem. Od mala mě také
okouzloval v pokoji visící svatební dar mé matky, rozměrnější olejomalba venkovské podzimní imprese chalup v masivním zlatém rámu
od V. Šrůtka, známého malíře z Náchodska.
Počátkem 40. let do Police jezdil na
prázdniny k příbuzným p. inženýr architekt
Koutný, jenž pilně ve městě a okolí velmi
zdařile zobrazoval (podle mého soudu, ale i
mnohem povolanějších) zejména uhlem nebo
tuší mnohá rázovitá zákoutí, chalupy, scenérie
a poté pořádal velice úspěšné a hojně navštěvované výstavy v přízemí obecné školy (dnes
ZUŠky).
Tehdy také na mne (žáka obecné školy)
zapůsobil neveliký olej na lepence, Ostaš od
Klůčku, Pepíka Ducháče (stár asi 14 let)
z Pěkova, věnovaný mému bratru, spolužáku
z měšťanky. Dodnes na něj, zarámovaný, denně
koukám. Ještě silnější dojem ve mně zanechal
neveliký, moderně dynamický obraz Golgoty
s třemi kříži žďárského Vaška Hartmana,
akad. malíře, tehdy přítele sousedky, Růženky
Pášmové, s nímž mě seznámila. Mým klukovským přáním tehdy bylo stát se malířem.
Výtvarný vývoj Josefa Ducháče jsem sledoval a
občas s ním o kumštu hovořil, Václav Hartman

mě dokonce pozval domů, do Žďára, aby mi
představil svou tvorbu. Oba, Pepík také už jako
absolvent UMPRUM - textilní výtvarník, později
občas vystavovali v Polici zejména své krajiny,
nejčastěji na sále ve Hvězdě. Václav Hartman
také výtvarně stylově vyzdobil Polickými stěnami a Borem jako osadní kamarád Džonyho
a spol   kavárnu Na Poště, ale i jejich chatu v
„Horách“. Jako výtvarník na volné noze to neměl jednoduché, po válce restauroval na Ašsku
kostelní malby (mimochodem objevené výtvarné projevy v presbytáři polického kostela
jsou jeho zásluhou). Spirituální atmosféra ho
natolik oslovila, že opustil výtvarné řemeslo a
stal se knězem (farář v Hronově).
Výrazným posunem ve výtvarném vnímání byl pro mne vstup do náchodského gymnázia (1941). Učitelem kreslení (tehdy se tomu
neříkala výtvarná výchova) byl prof. Zdeněk
Balaš, člen Umělecké besedy. Jednak nás
tématicky inspiroval, jednak nás seznamoval
s výtvarnými díly. Prvním byla reprodukce
Mařákova prosluněného kraje lesa. Jeho výklad ve mně budil dojem mohutného díla,
když jsem po mnoha letech viděl originál, překvapil mě nevelkým rozměrem. Dále to byla
díla Josefa Čepka (tedy již nacisty vězněného),
Rabase, Ant. Mánesa a další. Balaš vystavoval
práce žáků před kreslírnou na chodbě, obdivoval jsem zejména akvarely sextána Bouši
Španiela. Malovali jsme vodovkami, rozmývacími pastelkami; kreslení jako předmět jsem
miloval, tehdy jsem vážně myslel, že budu jednou malířem.
Naši tehdejší gymnaziální češtináři
(Vojtěchovský, Propilek a Novák-Citrón)
v protektorátním temnu nás neohroženě iniciovali ke členství v Družstevní práci v obraně
naší svébytnosti a k šíření hodnotné literatury.
Tato kulturně-společenská organizace vedle
vydavatelství propagovala též užité umění, moderní design a obecně vkus. V Polici
mým důvěrníkem či kurátorem DP byl p.
Frant. Kincl, disponent u fy Pelly, bydlící
v Hospodářské záložně (dnes Č. Spořitelna).
Pan Kincl byl excelentní vzdělanec, znalec výtvarného umění, při návštěvách jeho bytu jsem
byl doslova v obrazárně – originály Vojtěcha
Sedláčka, Rabase, Josefa Čapka (nedávno jsem
se s Kinclovým Čapkem setkal na jeho souborné výstavě v Hradčanské jízdárně), František
Tichý, V. Špála, v předsíni méně obvyklý velký kvaš Josefa Lady (p. Kincl mi vyprávěl, jak
ho Lada jako kupce důkladně prověřoval). P.
Kincl, navíc znalec regionu jako turista, byl
také přítelem prof. Balaše a při jeho zastaveních v Polici při posezení s těmito pány jsem
poznal nové ilustrace Fr. Tichého (Cirkus
Humberto), reprodukce V. van Gogha,(debata
o autoportretu s uřízlým uchem), Paula  
Gauguina (Dvě tahitské vahine –Na pláži mi
utkvěly v paměti, první podobný jsem mnohem později viděl v zámku Pillnitz u Drážďan
a zmíněný v Paříži). To byla pro 12-13tiletého kluka veliká škola. Balaš mi tehdy věnoval
skicu Plhovské pouti, jejíž veliké plátno je
dnes v náchodské Zámecké galerii. Skicu jsem
nedávno tamní galerii věnoval. Bohužel, prof.
Balaš tehdy po dvou letech odešel do Prahy na
Grafickou školu – dnešní Hollarovku. Potkali
jsme se jednou mnohem později ve vlaku, já už
dospělý, pan profesor mi říkal, že má moje některé práce ve škole uložené pro příklad kompozice. To mne potěšilo.   
Po válce jsem chodil až do maturity na

nepovinnou „výtvarku“ k prof. Votýpkovi, rovněž noblesnímu umělci, ale odvahu dát se na
kumšt jsem postupně ztratil. Jistou stopou po
mém někdejším výtvarném konání jsou jednak doprovodné ilustrace v kronice Ochránců
Polických stěn, našeho válečného čtenářského
klubu Mladého hlasatele (s Jardou Weigelem a
Zdeňkem Streubelem) a pak v kronice 1. oddílu polického Junáka z r. 1946, kterou uchovávají poličtí skauti.
Zůstala mi láska k obrazům a obecně k výtvarnému umění.
Kdykoliv jsem přijel do rodné Police, pokud byla nahoře ve Hvězdě nebo v klášteře
nějaká výstava, nevynechal jsem a sledoval
místní výtvarné dění. Z neprofesionálních
malířů se mi zejména líbil Jirka Kollert („z
hadrovny“), překvapil mne Josef Lisák. Občas
vystavoval i Josef Ducháč, s kterým jsem se
setkal před řadou let v pražské galerii bratří Čapků (v Jugoslávské pod Mírovým nám.).
To už byl vyzrálý umělec s jasnými barvami v
kubizujících, ale ukázněných plochách, jakýsi
op-art. Bohužel, velkou výstavu v Broumově
(1998) jsem „prošvihnul“ a Josef v r. 2001 náhle zemřel.
V 90. letech rovněž zemřel můj věrný kamarád a krajan z naší vojny na ostravských
dolech, Franta Holý; přihlásila se ale jeho
žena, Dana Holá, „umprumačka“, významná
výtvarnice nejen v textilu, spolupracovnice
Pepíka Ducháče z návrhového pracoviště
Textilní tvorby a Texlenu v Červeném Kostelci,
pro níž byl Pepík velkou duševní oporou. Ta
mi dodala odvahu, abych navštívil paní Marii
Ducháčovou, Pepíkovu ženu, a posmrtně prohlédl v Pěkově jeho dílo. Díky ochotě a porozumění paní Ducháčové se nám podařilo získat něco z Josefova díla. Niterný vztah mám
zejména k oleji Hlíňák v polické kruhovce,
protože právě tam jsem půl roku pracoval po
návratu z vojny. Z Josefových hudebně tématických grafik se mi podařilo doručit Houslistu
(suchá jehla) prostřednictvím Vendy Hybše
přímo Josefu Sukovi. Byl velice potěšen.
Bohužel, Dana Holá, v té době už vážně
churavá, zemřela v r. 2007 a své veliké excelentní výstavy v náchodské zámecké galerii v r.
2010 se nedožila. Poličtí měli naposled možnost vidět něco z Ducháčova umění v r.2011
na výstavě J. Ducháč ze skicáků v přízemí
Pellyho domů. Tehdy jsem organizátorům zapůjčil jeho pastely větších formátů. V r. 2014
jsem byl na vernisáži výstavy Dany Holé
v Kolíně, jejím rodišti, naposled pak v loňském srpnu v muzeu Boženy Němcové a textilu v České Skalici. Josef Ducháč i Dana Holá
byli výrazní umělci, jejichž dílo silně přesahuje
rámec regionu a neměli bychom na ně zapomenout. Problémem vystavování jejich děl je
požadavek dostatečného výstavního prostoru,
což je v Polici dnes zatím nereálné.
K malířům, kteří se zatoulali na Policko
vedle v úvodu zmiňovaného Ant. Hudečka lze
připomenout dnes velmi oceňovaného mystika, Josefa Váchala, jehož výtvarné projevy
chápal již P. Sigismund Bouška, u něhož byl
na letním pobytu v Bezděkově, a kde vznikly
některé jeho dřevoryty, např. k dílu Jakuba
Demla a krajinářské oleje z Machovska. Za
protektorátu jsem potkal ve Žděřině Adolfa
Zábranského, zda ho něco zde inspirovalo, nevím. Trochu se zapomíná na zdatného
krajináře, rodáka z Bělého, učitele Jindřicha
Sitteho. Jeho nesignovaný obraz visí u mne
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doma; něco z jeho tvorby se snad dostalo do
Národní galerie. Tolik k mým výtvarnickým
vzpomínkám a poznámkám.
A co múzy Kalliopé, Erató či Kleió či literatura a četba?
Mohutná řada 1. vydání Ottova slovníku
naučného po dědečkovi v naší domácí knihovně byla pro mne dlouho záhadou. Teprve přerušená výuka v kvartě a zadávání úloh před
blížící se frontou mě přinutila hledat některá
hesla třeba pro formulaci fyzikálních pohybů,
např. precese, deklinace apod. Žasnul jsem nad
impozantním dílem našich encyklopedistů své
doby a myslím, že přes své stáří jde o nepřekonaný fenomén. Samozřejmě svazky A. Jiráska
(při rodinných výšlapech do okolí maminka
aktuálně upozorňovala - tu Pandurek, tu Skály
apod.) , Babička B. Němcové a Pohorská vesnice
s Kašparovými ilustracemi, Divá Bára, Národní
báchorky a pověsti, Pan učitel atd. , J.V. Sládek,
K.J. Erben, ale i matčiny „výbavové“ svazky
Tolstého Vojny a míru, Anny Kareniny, Goetha,
Dostojevského – mohl bych dlouho jmenovat.
Od nejnižších tříd obecné školy jsem odebíral
u p. R. Táslera časopisy Srdíčko, Mladý čtenář
a pak Mladý hlasatel s Rychlými šípy. Např. jen
ve 4. třídě s pí učitelkou Hamplovou to byla
důkladná četba Babičky, Erbenovy Kytice, ale i
Trosečníci na kře ledové od Fr. Běhounka (tehdy jsem netušil, že mi jednou bude přednášet
radiochemii) – my jsme prostě docela vášnivě
četli. V městské knihovně, tehdy v Tomkově
ulici u Munků Haškův Švejk byl stále obsazen,
ale jeho novinářské povídky byly skvělé. Pak
jsem četl hodně Ernesta Thompsona Setona
– povídky o zvířatech. Ještě větší soubor knih
tohoto autora měli v knihovně Budislav, sídlící v Tomkově ulici opodál. K vánocům 1942
jsem dostal Foglarovy Hochy od Bobří řeky
s Buriánovými ilustracemi – neuvěřitelné zážitky. Přes dusný protektorát na gymnáziu
propagace Karla Čapka, počínaje Devaterem
pohádek s kouzelníkem z Hejšoviny a vílou
na lukách u Skalice, pak závažnějšími díly, ale
i jeho bratra Josefa, už tehdy internovaného
nacisty; nebo Hovory s TGM! Družstevní práce vydala postupně skoro celé dílo nacisty
popraveného Vladislava Vančury s jeho krásnou češtinou. Je tu řadu dalších vynikajících
autorů, Wolker, Halas, Hrubín, Stendhal, G.
de Maupassant, bratři Mannové atd. To vše
mi přišlo do rukou. Od Karla Čapka jsem četl
kdeco, včetně divadelních her jako RUR, Bílá
nemoc, s bratrem Josefem Adam Stvořitel,
Ze života hmyzu (mimochodem výborně
hráli hronovští ochotníci), Lásky hra osudná. Z Masarykových spisů, Ideály humanitní,
Rusko a Evropa, Jak pracovat (vyšlé po válce
či z antikvariátu). Rád jsem si čítal „fablely“.
Smích staré Francie v překladu Pavla Eisnera
(někomu jsem půjčil a nevráceno), obdoba
Chaucerových Canterburských povídek. DP
vydala v r. 1948 Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias Vl. Neffa, tam už se
začal objevovat Marxův prst. Goethovu Faustu
jsem tehdy moc nerozuměl, Máchův Máj, čtený
povinně v kvintě mne až tolik neoslovil, zato
dnes si okolo 1. máje tento horor pravidelně
rád pročítám. Mám ho ve více vydáních s různými ilustracemi. Oslovil mě i Brabcův film se
soundtrackem Support Lesbiens, stejně tak
jeho Kytice. Mohl bych vzpomínat dál…
K regionální publicistice a o regionu
v mém mládí: již v předškolním věku jsem
slyšel, zejména při výletech do okolí, v ústním
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podání báje a pověsti z knihy p. Antonína
Krtičky, knihaře a knihkupce z krámku a dílny pod kostelem. Když už jsem četl, velmi jsem
jeho řádky prožíval. Svázal mi řadu knih. Ve 2.
třídě na řadu z nás zapůsobil náš řídící učitel,
Karel Beil , (rovněž bratr mé babičky vedle svého bratra, Jindřicha, generála), svou regionálně činnou aktivitou, takže jsem odbíral časopis
Od Kladského pomezí s oranžovou obálkou a
obrázkem hronovské zvonice. Vzpomínám na
článek p. uč. Palmeho O Vlčinci nebo důkladná
národopisná vyprávění pí Terezie Mervartové.
Později se mi podařilo koupit od W. W. Tomka
Příběhy kláštera a města Police nad Metují z r.
1881 v modré vazbě se známou rytinou města ještě s barokní radnicí (první vydání). Byla
to tehdy pro mne silná káva, fundované historické dílo, ještě všude s w. Později však, když
jsme měli skautskou klubovnu v syrových
zdech kláštera, jsem pro rovery vymyslel hru
o pokladu opata Martina, kde zdrojem byl opat
Martin, řečený Korýtko, podle p. Krtičky strašidelný opat. Pokoušeli jsme se lézt do podzemí kláštera – neúspěšně.
Koncem r. 1940 vyšla od Dr. St. Brandejse
Kniha o Polici nad Metují a Policku včetně řady
fotografií a také s galerií významných místních
kulturních osob, kde nechybějí oba bratři mé
babičky, Karel a Jindřich Beilové (druhý po
válce a návratu z koncentráku změnil jména na
Bejl). Dr. Brandejs měl rovněž poutavou přednášku v Kolárově divadle, dnes už nevím, kdy.
Bylo ale plno. Moje matka mi s úctou vyprávěla
o žďárském řídícím učiteli, Josefu Vepřekovi,
a rovněž o P. Sigismundu Bouškovi, výrazné kulturní osobnosti, kterou osobně znala.
Z jeho literární činnosti jsem četl román Děti.
Jinak studie Mgr. Lydie Baštecké o něm z r.
1997 je pozoruhodným čtením.
Tolik k mým kulturním vzpomínkám a poznámkám z mého polického mládí.
U vědomí čistě osobních vzpomínek,
dojmů, pocitů a zážitků jsem si to zde vše rád
zrekapituloval a chtěl připomenout kořeny a
tradice našeho občansko-křesťanského kulturního dění a povědomí i na malém městě
v kopcích. I zde lze kulturně žít, stačí jen trochu vnímat a být pozorný.
Jak jsem si užíval polické léto v r. 2014
jsem se zmínil v témže roce v PM. A jak jsem
trávil poměrně horké léto v Polici r. 2015?
Nejprve jsem byl pozván již v dubnu jako
VIP na velkolepé otevření nově zrestaurovaných částí broumovského kláštera, zahrady
s večerem v nápaditém Dřevníku a muzikou
Hradišťanu, excelentních muzikantů na čele
s Jurou Pavlicou za moderování břevnovského převora P. Petra Prokopa Siostrzonka.
Počátkem června opět v Broumově ochutnávka Vinum et cetera…s hudebním vystoupením perfektního muzikanta, Ondry
Brzobohatého – i když přiznám, že rok předtím mě zaujali džezmeni s vibrafonistou, p.
Kramplem výrazněji. Samozřejmě vím, že vůdčí postavou Agentury pro rozvoj Broumovska
je Jan Školník. Znám jeho začátky s pozoruhodnými firemními kalendáři s fotografiemi
Horsta Bauera. Tchyně p. Školníka byla totiž
mojí dobrou dlouholetou spolupracovnicí na
universitním pracovišti v Praze
Z 10. festivalu Za poklady Broumovska
jsem absolvoval všech deset koncertů, počínaje Š. Margitou a D. Peckovou nebo   třeba
norským a Stamicovým kvartetem a konče

Anonymy a Džezovou mší Requiem – Eternal
Light K.Růžičky se smíšeným Kühnovým sborem, sopranistkou Pražského jara Silkenovou
a jeho komorními sólisty – impozantní závěr
v broumovském kostele sv. Vojtěcha. Vše na
špičkové úrovni, obdivovali jsme např. sólový
koncert mladého violoncellisty Ivana Vokáče,
jenž náročný program zahrál celý zpaměti!
Rovněž jsem se účastnil většiny koncertů
Varhanního léta 2015, z nichž např. na varhany hrál v polickém kostele prof. Novenko a zpívala polická rodačka, Helena Matyášová. Tento
významný varhaník ocenil polický nástroj jako
jeden z nejlepších v kraji. Večer před poutí na polické varhany hrála L. Klugarová a na
violoncello J. Šimková, někdejší žačka polické
ZUŠky. Dámy zahrály modernu i p. faráři k narozeninám. Nevynechal jsem rovněž v náchodském kostele sv. Vavřince koncert osnabrückého mládežnického sboru (Osnabrücker
Jugendchor), který prezentoval sborové
skladby napříč staletími s úvodním komentářem jejich sbormistra a nevydařeným překladem mladého náchodského dobrovolce, pro
něhož některé pojmy jako žalm nebo autoři
jako Jan Dismas Zelenka či F. MendelssohnBartholdy byly novinkou. S přáteli jsme navštívili také zahajovací koncert Moniuszkova
hudebního festivalu v lázních Chudoba
(Kudowa Zdrój) s hradeckou filharmonií a rumunskou sopranistkou, jejíž výkon, žel, kazila
špatná zvukotechnika. Předposlední srpnovou neděli odpoledne koncertoval ve Žděřině
Swingový a jazzový JK Band Pardubice
ve velkém posazu. Tajemná písmenka patří
Jardovi Khailovi, někdejšímu kapelníku vynikající kapely, ale také mému spolužáku a skvělému kamarádu z lavice polické 1. a 2. třídy,
který se, žel, kdysi odstěhoval do Třebechovic.
Tehdy v Polici bydlel s rodiči v zahradě hospody u Fleků dole na náměstí, byl jsem u nich
pečený, vařený!   Tentokrát jsem se pozdravil
už jen s jeho paní – jinak skvělý koncert nejlepšího swingového a jazzového repertoáru
se skvělými zpěvačkami; končili přídavkem In
the mood!! Takže hudby jsem si v parném polickém létě užil.
Ještě koncem června jsem stihl prohlídku broumovského kláštera,abych shlédl neuvěřitelnou kopii díla – Codex gigas neboli
Ďáblova bible s vysoce fundovaným výkladem mladého absolventa knihovnictví a pokochal se v kostele sv. Vojtěcha plátny V. V.
Reinera.
Kdykoliv přijedu do Police, nakouknu do
městského muzea a vždy tam najdu něco, co
mne zaujme. Letos to byl Vlčinec. Jako kluk
jsem postrádal u našeho města nějaký hrad,
tak jsem po tom vršku bloudil a hledal hradní příkopy posílen famózní bájí o kouzelném
houslistovi ve věži a střelci s kuší z Petrovic.
Později jsme s klubem Ochránců Polických
stěn zde stopovali a pozorovali srnky a po
válce náš první tábor r. 1945 polických vlčat,
který jsme pomáhali vést s Jardou Weigelem a
Zdeňkem Streubelem, byl u Poradní skály pod
Vlčincem. Velmi zdařilá výstavka napravila mé
někdejší fantazie a přinesla zajímavé souvislosti archeologických nálezů s Pellyho domy
a Ostašem. Velká chvála p. Mgr. Janu Tůmovi.
Poměrně rozsáhlá výstava Podmalby na
skle s vysoce odborným popisem jak regionálních specifik, tak technik a technologií jejich
zhotovení mi dala docela zabrat. Zajímalo by
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mě, kolik polických občanů využilo seznámit
se s cennými výstavními objekty. Viděl to pisatel z Ochoze?
V rámci letních prohlídek jsem zavítal do
muzea papírových modelů (MPM), polští modeláři vystavovali pěkné věcičky.
V polickém Infocentru jsem registroval
dost živo, na Pellyho terasách jsem absolvoval příjemné rozhovory s polickými ochotníky,
jež si připomínali 195 let prvního záznamu

Sny slečny Daisy

Neuplyne snad den, abych se nepřestal
podivovat nad šíří zájmů našeho psa. Ten
nejpodstatnější je samozřejmě monitoring
jakéhokoliv pohybu na ulici a na zahradě.
Nestačí jen vizuální kontrola. Často je potřeba se tam kouknout i fyzicky a prozkoumat
co všechno se tady stalo. Očichat na zahradě všechny rohy, stromky, keře a rozštěkat
se: co kdyby se tam potuloval zloděj nebo
– nedej bože – kočka! Dalším zájmem je
samozřejmě vítání páníčka. Radostné poskakování a pak jemná výčitka v pohledu: kdes
byl tak dlouho? Páníčkové chodí totiž domů
vždycky pozdě a nezáleží na tom, jestli byli
pryč dvacet minut nebo půl dne. Ještě očichat
kalhoty a ruce s otázkou v očích: s kým jsi to
zase byl a koho jsi to hladil? Po zbytek dne
nás nespustit z dohledu. Co kdybychom se
zase rozhodli někam jít bez ní? A ještě jedna
věc: hra na Popelku. Ta spočívá ve schopnosti vybrat z misky všechny, i mikroskopické
kousíčky masa a nechat tam jen dokonale
čisté těstoviny nebo zrnka rýže. Pak se radši
ještě tak dvakrát třikrát ujistit, že nic nepřidáme a následně tedy dojíst i ten zbytek.
Přemýšlím, jak asi vypadá sen naší psí
slečny Daisy? Zapomeňte na věnec buřtů!
Ve snech Daisy je páníček, určený k házení
balónku, klacku a čehokoliv jiného, co se dá
aportovat. K tomu aby ji aspoň tři sta třiatřicetkrát denně pohladil a podrbal. K doplňování misky (i ty těstoviny jsou nakonec odpuštěny). A samozřejmě je páníček prioritně
určen k vycházkám. Zdá se, že pohyb jako
takový je samotným smyslem žití slečny
Daisy. (Ne nadarmo při pohledu na její čistou
radost z běhu řekl s nadsázkou můj táta: „Je
to krásný pes, ale proč ho museli křížit zrovna s antilopou?“) Dále je v jejích snech přítomná babička s kapsou plnou piškotů a děda
se sáčkem pamlsků. Miska plná tvarohu, který je stále čerstvý a nikdy
neubývá. Deset až dvacet
srnek na poli či louce, určených k prohnání a tři až
čtyři zajíci, ke stejnému
účelu. Takových pět šest
návštěv denně, které lze
krásně vítat, zašpinit jim
oblečení a olíznout nos
nebo jinou část obličeje. A nesmí scházet ani
mělký rybník, ve kterém
se dá tak krásně brodit
vodou.
Byli jsme se dnes
projít na louce. Daisy
zahlídla v dálce několik
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divadelního vystoupení a 75 let otevření
Kolárova divadla. Mimochodem paní Ivana
Richterová za pár dní dostala nejvyšší ochotnické ocenění – Zlatý odznak J.K. Tyla. To tedy
je docela pecka! Přednáška Mgr. M. Vlčkové
Život poddaného obyvatelstva v raném
novověku, poměrně hojně navštívena, byla
vskutku profesionální a hodně mi pověděla.
Přiznám se, že na polických terasách jsem
poprvé slyšel a viděl neokázalého Vladimíra

srn a okamžitě za nimi vyrazila. Když jsem
ji přivolal zpátky, sedla si přede mě s vyplazeným jazykem a udělala vyčítavě fft.
Přeloženo z psí řeči do češtiny: „Panebože
srnčí, copak to nechápeš?“ Potom ji pohladím a pochválím, udělá fft fft, což znamená:
„Jdu se tam ještě mrknout, kdyby náhodou.
Ale jestli mi to zase pokazíš, tak si je budeš
příště chytat sám!“ Doma jsem si potom
sednul k počítači. Posadila se vedle židle a
položila si hlavu na moje stehno. Za chvilku se zvedla, na klín mi dala přední ťapky a
hlavu si položila na klávesnici, aby si mohla
přečíst, co jsem zatím napsal. Sama nechala
na monitoru tento vzkaz: klbhgjk. Z psího
těsnopisu překládám: „Zatím dobrý, vypadá
to, žes začal chápat o čem je život. Ale stejně
si myslím, že při házení hračky je víc srandy.“ Pak sleze dolů a udělá ffft, což znamená:
„Tak piš dál, já si zatím trochu odpočnu. Ale
užili jsme dneska legrace, co?“ Obejde celou místnost a za minutu začne z nedovřené
skříně tahat deku. Tu si rozprostře na podlaze, párkrát se zatočí a lehne si. Za chviličku
si zhluboka oddychne („To je ale dřina.“) a
zavře oči.
Dívám se na spící Daisy a přeju jí i sám
sobě, aby se její sny co nejvíc blížily k realitě. Její sny, které neobsahují vodítko, motající pod nohy, které neobsahují ani slovo
„pelíšek“, jež se stalo jedním z nejhroznějších. Její sny, kde nejezdí auta a nikdo nevystřeluje ve tmě rachejtle, kde není místo pro
otírání ťapek a jejich mytí, kde nikdy neexistuje prázdná miska a kde páníček nikdy
neodchází z domu sám. Vždyť nakonec i já
mám svoje sny, neobsahující slova a činnosti
jako „mytí nádobí“ nebo „oprava už-zase-kapajícího-kohoutku“. Ale je tam dost místa
pro krásného psa jménem Daisy.
Pavel Frydrych

Mertu. Prima. Pohovor horolezce Jaroslava
„Kinga“ Seiferta byl jednak zajímavý a dokonce v meritu naší evropské aktuální situace,
abychom si připomněli, že ve světě je, holenkové, taky chudoba a bída.
Během prázdnin byly ve skromných výstavních prostorách tři vernisáže. Témata
možná obtížná, pro někoho i problematická,
ale dle mne odpovídají současným výtvarným
trendům. S podivem jsem četl dost sofistikované úvodní komentáře Pavla Frydrycha.  
Při svých pobytech v rodném koutě nevynechám návštěvu jízdárnu náchodské zámecké galerie, v r.2014 jsem obdivoval fondy
krajinomalby s velmi renomovanými autory,
v posledním létě pak docela bohatou sbírku skulptur řady významných sochařů. Mgr.
Kapusta se svým personálem to dělá dobře. Je
vždy na co koukat.
Po celé léto jsem pilně využíval polickou
knihovnu, která nabízí bohatou paletu knih;
docela mne překvapily tituly, popularizující
nejnovější poznatky a názory z obecné a teoretické fyziky, kosmologie a kosmogonie – prostě
moje zájmy, na druhé straně třeba o francouzských impresionistech. Interakce dam knihovnic se čtenáři je obdivuhodná, navíc moje internetové informace a mailové spoje fungovaly
výborně. Cítil jsem se tam moc dobře. V předsálí knihovny v té době machovští žáci Mgr. M.
Bureše prezentovali nápadité komiksy z bájí
a pověstí z kraje Jiráskova. Poté je vystřídala
Země skřítků, autorské dílo čtenářů, kteří asi
ještě moc číst neumí, pod kuratelou nové paní
knihovnice. Moc záslužné.
Mám možnost porovnávat Polický měsíčník s jinými regionálními časopisy, jeho laťka
je nastavená hodně vysoko, zaujala mne obsáhlejší stať o stavbě Kolára z pera vždy perfektního Mirka Pichla. Osvětové texty Františka
Janečka v širokém záběru probouzejí čtenáře,
blogerky, sestry Seidlovy nebo Hanka Krejčová
vědí, o čem píší. Ze zájmových sloupků mě zaujímá zejména precizní astronomické okénko Karla Vacka – mimochodem jsem rád, že
byl vzpomenut Jirka Vacek. Mě udivoval tento
laik svými znalostmi, když jsme spolu dali řeč,
nejčastěji na hřbitově. Jeho pohotovost dopravit na mopedu rychle suchodolský meteorit
k odbornému výzkumu včetně neutronové
aktivační analýzy na heidelbergské universitě
bude těžko kdy doceněn.
Na konci srpna jsem shlédl hudebně scénický slalom Broumovskem HRANICE od
autorky R. Putzlacher v režii osvědčeného
Radovana Lipuse a ve scénografii Š. Cabana
– stopy vedou k J. Školníkovi. Stálo to za to. A
o Dušičkách jsem zavítal na 2. Broumovské
diskuse, kde mezi zdatnými referenty se neztratil ani polický místostarosta, Mgr. J Škop,
s tématem svobody slova a tokem informací…
Okolní přírodou   narozdíl od pisatele
z Ochoze jsem se neunavil, ba naopak. V Praze
v tom vedru bylo příšerně. Na rozhlednu na
Čápu jsem se sice nevyškrábal, rozhlednou Na
signálu u Horní Radechové jsem byl unesen
dvakrát – jedinečná vyhlídka na Kladské pomezí. Žernov nemá šanci konkurovat.
Myslím, že pisatel z Ochoze 21 byl v srpnovém PM nadnormativně pyšný a v reakci na
stanovisko paní Bonaventůrové zbytečně arogantní. Třeba ho jako horského vůdce ukonejší
pištění svišťů.
Bohuslav Strauch,
Masarykovo náměstí 21, Police nad Metují
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Zpráva z Osadního výboru Hlavňov
Osadní výbor v Hlavňově uspořádal ve dnech 21. – 22. 11. brigádu na revitalizaci místa poblíž rybníku, kde stávala chaloupka Jiřího
Vostrého – Žitavce, postavy z Jiráskova románu Temna. Došlo k posekání křovisek, vyřezání označených stromů a celkovému úklidu
kolem pomníčku Žitavce. Posekané křoviny byly odvezeny do přistaveného kontejneru na horním parkovišti pod Hvězdou.
Osadní výbor děkuje všem, kteří se zúčastnili brigády a též mladé
generaci, která nemusela, ale přišla. Také město Police děkuje
Hlavňovákům za odvedenou práci. V příštím roce zajistí finance pro
dokončení všech prací na daném místě, aby bylo možno dokončit
všechny zamýšlené a navrhované úpravy.

František Janeček, Ida Jenková

Materialistická
společnost

MĚSTSKÁ POLICIE

Materialisté, kterým zásadně chybí jakékoliv
pojetí Boha si myslí, že dosahují pokroku, ale podle
Bhagavadgíty (svaté písmo) jsou neinteligentní a
zcela postrádají zdravý rozum. Snaží se užívat si tohoto hmotného světa, jak jen mohou, a proto neustále vynalézají něco pro smyslový požitek. Tyto materialistické vynálezy jsou dnes pokládány za známku
pokroku lidské civilizace, ale výsledkem je ve skutečnosti to, že lidé jsou stále násilnější a krutější vůči
zvířatům i druhým lidem. Nevědí, jak se má jeden
k druhému chovat. Pro ateisty je běžné zabíjet zvířata. Jsou to nepřátelé světa, protože nakonec vymyslí
a vytvoří něco, co přinese zkázu všem. Tento verš
nepřímo předvídá vynález jaderných zbraní, na které
je právě nyní celý svět, tak pyšný. Kdykoliv může
vypuknout válka a tyto atomové zbraně mohou způsobit pohromu. Lidé vynalézají zbraně, protože jsou
bezbožní. Účelem takových zbraní není zajistit světový mír a blahobyt.
Z Bhagavadgíty
opsala M. Jandová

Poděkování

Touto cestou bych ještě jednou moc ráda
poděkovala paní I. Bornové za záchranu zapomenutých peněz v bankomatu. Vůbec jsem
nedoufala, že se najdou, a proto mi tohle čestné
jednání doslova vyrazilo dech. Jsem šťastná,
že jsou takoví lidé stále mezi námi. Ještě jednu
Vám ze srdce děkuji.
Marta Prokopová
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yy Městská policie v měsíci prosinci nadále prováděla kontroly parkování u firmy Hauk,
na parkovišti u zdravotního střediska, kde v uplynulém období došlo k úpravě parkovacích ploch.
yy Prováděli jsme časté kontroly placení parkovného na náměstí, což se nemile dotklo
mnoha lidiček, kteří byť pár minut při „odběhnutí“, museli své peněženky odlehčit výdajem na pokutu místo vánočního dárku pro své blízké. Vy, kteří parkujete na náměstí
častěji, upozorňujeme, že máte možnost zakoupit si v kanceláři městské policie nebo
na pokladně městského úřadu parkovací kartu, která je platná na jeden rok ode dne
zakoupení. Cena karty pro polické občany činí 150,-Kč, mimopolické 300,-Kč, což je
pořád nižší částka než uložená bloková pokuta.
yy Zajišťovali jsme vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu, tradiční vánoční vytrubování.
yy Kontroly veřejného pořádku probíhají neustále, především místa, kde se zdržují osoby
bez obydlí, popíjejí alkohol a dělají nepořádek
yy Opětovně jsme museli přikročit k udělování pokut řidičům, kteří považují chodník za
místo k parkování, takovýmto nejfrekventovanějším místem je především ulice Kostelní.
yy Pravidelný dohled na přechodu pro chodce u základní školy.
yy Dále bychom chtěli upozornit na vodorovné dopravní značení (žlutá čára
před Pellyho domy), která
znamená zákaz zastavení
a stání na takovém místě.
yy Řešili jsme umístění plakátovacích ploch na Sibiři
a v ulici Soukenická.
yy Kontrola
vybavenosti
jízdních kol při snížené viditelnosti.
yy Poskytli jsme krátkodobý azyl zatoulaným psům v několika případech. V současné
době je náš útulek prázdný.
yy Šťastné vykročení do nového roku přeje kolektiv MP.
ved. strážník Petr Zima
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
svátkem Křtu Páně rozloučíme s dobou
Doba vánoční, liturgické sevánoční
a budeme prožívat kratší období liturgického mezidobí, které potrvá do
mezidobí

Vstoupili jsme do nového roku, roku
milosrdenství, který vyhlásil papež
František, a prožíváme první dny měsíce
ledna. Vánoční svátky pomalu odeznívají a
co nevidět bude končit liturgická doba vánoční. V našich srdcích snad ale bude ještě
dlouhou dobu znít radost a láska, darovaná
nám všem Pánem Bohem. Tato radost a láska, předávaná od srdce k srdci, se nekazí a
budeme-li o ni pečovat, může nám vydržet
nejen do příštích Vánoc, ale napořád. S důvěru v Boží pomoc a vedení se můžeme vydat na další životní pouť, tentokrát rokem
2016. V neděli 3. ledna prožijeme Slavnost
Zjevení Páně (lidově Tří Králů), přeloženou
ze středy 6. ledna, v jejímž duchu se pak 9. a
10. ledna vypraví skupinky dětí a dospělých
na Tříkrálovou sbírku. Sbírku pořádá již
tradičně Charita Česká republika a její výtěžek bude věnován potřebným. Děkujeme
všem, kteří jakkoli pomohou a také koledníkům přispějí do kasiček. V neděli 10. ledna

10. února, kdy Popeleční středou vstoupíme
do doby postní. Připomínáme, že 1. leden je
také Světový den modliteb za mír a týden
od 18. - 25. ledna je vyhlášen jako týden
modliteb za jednotu křesťanů.

Vánoční betlém s jesličkami v polickém farním kostele bude vystaven do svátku
Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnice),
tedy do úterý 2. února. Prohlédnout si ho můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po
domluvě s místním knězem Mons. Marianem
Lewickim.
Bohoslužby v polickém farním kostele budou podle obvyklého pořadu:
yy mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod.,
ve středu od 8.00 hod.,
yy mše svatá s nedělní platností v sobotu od
17.00 hod.
yy nedělní mše svatá od 8.00 hod.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna - Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
3. ledna - (2. neděle po Slavnosti 		
Narození Páně) - Slavnost
Zjevení Páně (Tří králů),
přeložená z 6. ledna
10. ledna - neděle, Svátek Křtu Páně
17. ledna - Památka sv. Antonína, opata
17. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus C
18. ledna - Památka Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
24. ledna - 3. neděle v mezidobí, Svátek
sv. Františka Saleského, 		
biskupa a učitele církve
25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola
31. ledna - 4. neděle v mezidobí, 		
Památka sv. Jana Boska,
kněze
2. února - Svátek Uvedení Páně do
chrámu (hromnice)
7. února - 5. neděle v mezidobí

za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

SPORT
Osmadvacátý ročník Turnaje Mistrů
- pohár je v těch správných rukou!
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Jedna z nejstarších akcí pořádaných
SSK Pedro / dříve ještě pod hlavičkou SK
Sborovna /, se blíží k třicátému ročníku. Také
letos to bylo sportovní „maso“. Nalosované
dvojice se v systému každý s každým potkaly u tenisové i badbintové sítě. Nešetřili jsme
se. Každým rokem to jsou sportovní boje a
na to se těšíme. A za ty roky to je také jasný
signál, že vánoční svátky jsou tady. Umíme
se nejen potrápit u sportu, ale také pobavit

/ještě/ mládí a životních útrap vznikla letos
neporažená dvojka.
Kubo – díky !
Zhodnotili jsme celý rok, život a hlavně – plánovali budoucnost. A to je dobře.
Těšíme se na dny příští. Jsem rád, že turnaj
má nejen tradici, ale že má pokaždé jiskru
a bezva atmosféru díky lidem, kteří k sobě
mají blízko. A to je opravdové vítězství nás
všech.

ve chvílích mezi zápasy. Je to prostě turnaj o
sportu a o kamarádství.
Doplňkovou - badbintonovou část turnaje ( ta je součástí této akce od roku 2008)
vyhrála dvojice Petr Jenka s Liborem Průšou.
Hlavní je však tenis. Tam jde „o všechno“.
Jak již napovídá nadpis – letos je pohár ve správných rukou. Totiž v mých …!
Vítěznou dvojici letošního ročníku tvoří
Jakub Kovář a Petr Jansa. Spojením dravého

I z této akce naleznete vše potřebné na
webových stránkách, protože vše nepotřebné jsem tam nedal…!
SSK Pedro přeje všem svým příznivcům, podporovatelům, účastníkům – ale
také všem lidem dobré vůle – jen to dobré
a ještě lepší v roce příštím.
SSK Pedro – Petr Jansa
P.S. Termín fotbalového turnaje pro mládež
bude zveřejněn v lednu.

Patnáctý ročník Turnaje
mistříčků ovládli náchodští
borci.

Pavel Suchánek a Láďa Trejtnar se stali vítězi
letošního ročníku. Zaslouženě. Po celou dobu turnaje hráli totiž skvěle. Vydařená sportovní sobota pro
všechny. Bezva hraní a pohodová atmosféra, to je tenis s líným míčkem. Často to byly bitvy s rozdílem
několika míčků a někdy rozhodovalo ono posmívané
sportovní štěstíčko. Turnaj je však hlavně o radosti – a
té bylo dost a dost. S úsměvem odcházela z turnaje i
bratranecká dvojka Pošmurů, která nepoznala za celý
den, jak chutná vítězství.
Velké poděkování všem za účast, pohodu a předváděnou hru, Bylo to „take fajne“. Tak zase příště.
Výsledkový servis i fotky z akce – vše na webových stránkách.
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Pozdě, ale přece…

Nadešel konec roku, advent se ozývá na
každém kroku, téměř v každém okně, na náměstí v Polici výzdoba, na kterou můžeme
být právem pyšní a tak se ve mně cosi hnulo.
Takže se přidám i já s bilancí letošní sezóny na
našem koupališti.
Než začnu s čísly, chci především poděkovat celému kolektivu TS Police n. Met, bez
kterého bychom včas koupaliště neotevřeli
a neudrželi ve Vámi pochvalovaném stavu.
Taktéž chci a musím též poděkovat celému kolektivu z polické plovárny za obětavý,
vstřícný, příjemný a ochotný přístup ke svým,
někdy i nelehkým povinnostem. Další poděkování patří novým nájemcům občerstvení,
kteří se přes nelehké začátky ujali svého úkolu
na 100%. Podle Vašich vyplněných dotazníků
se našly nějaké menší připomínky, ale kdo z
nás je hned dokonalý?!
A už se dostávám i k Vám, naši milí a věrní návštěvníci.
Toto celé hodnocení by bylo k ničemu,
nebýt Vás všech, kterým se u nás líbí, vracíte
se a to je pro nás znamení, že naše snaha není
zbytečná. Děkujeme za vaši věrnost, návštěvnost a ta se letos vyhoupla téměř na čtrnáct a
půl tisíce návštěvníků.
Nevyšly naprázdno ani dotazníky MěU
Police n. M., ve kterých jsme prošli na jedničku, co se týče areálu, čistoty vody i ochoty. I
za tyto pochvaly Vám děkujeme a vážíme si

jich!!
Našly se i záporné připomínky a to Vám
slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom na
další sezónu 2016 vyšli vstříc ve všem co bude
v našich silách a finančních možnostech.
A jsem u toho. Na celkovou rekonstrukci
opět peníze nebudou, ale nezbytně nutné opravy a údržby včas uděláme, abychom mohli
otevřít co nejdříve, alespoň jako v letošním
roce. To znamená v červnu, což je pro obě
strany nejpřijatelnější měsíc, pokud nám neudělá počasí čáru přes rozpočet?!

Máme ještě asi tři měsíce čas přemýšlet a
sepisovat co zlepšit a co udělat, aby byla spokojenost na obou stranách.
A to je i výzva směrem k Vám. Potkáváme
se ve městě, na vycházkách, na společných
akcích, tak pokud Vás něco napadne, klidně
řekněte, nápady vítáme.
Přejeme Všem do nového roku štěstí, spokojenost, zdraví, úspěchy a mnoho klidně prožitých dnů v r. 2016.
Za kolektiv plovárny Zd. Beran.
(foto J. Starý)

Závěr motocyklové
sezóny

Českomoravská asociace motocyklového
sportu uspořádala 28. listopadu v Kopčanech
na Slovensku závěrečný ceremoniál silničních
historických motocyklů v kategorii Klasik.
Pro náchodský region to dopadlo dobře. Ve
třídě do 175 ccm se stal mistrem ČR Tázler
z Rasošek, vícemistrem republiky se stal novopacký hasič Tonda Plevák a třetí místo obsadil
závodník AMK Police nad Metují Miloš Thér.
K lepšímu umístění schází dva neabsolvované
závody. V roce 2015 ČZ 125 už patřila k absolutní špičce ve třídě. Určitě je to Milošova
zásluha, jak po jezdecké, tak po mechanické
stránce. V závodech Klasik,
pořádaných AČR v té samé
třídě obsadil Miloš Thér čtvrté místo. Což jen umocňuje
předchozí výsledek. Byla to
úspěšná sezóna. Všem motoristickým fandům přejeme
dobré zdraví v roce 2016.
AMK Police nad Metují
děkuje za podporu v našem
konání MěÚ za otištění našich radostí i starostí na stránkách „Polického měsíčníku“.
První známý závod má
být v roce 2016 „Jarní cena
Brna“ na brněnském autodromu ve dnech 15. – 17. dubna.
Za AMK Čvaňhák
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Opět dobrý rok,

tak nějak vidí
uplynulou
sezonu
sportovní střelci. Na
mezinárodní soutěži
armád NATO v polském Swietoszowě
jsme se umístili na
prvním místě v soutěži zahraničních družstev a v celkovém
hodnocení jsme byli
druzí. Ve Varšavě to
tak dobře nedopadlo a
v celkovém hodnocení jsme skončili jako
čtvrtí. V německém
Regenu jsme vybojovali krásné druhé
místo. Dále několik
umístění na bedně
v regionálních soutěžích potvrdilo kvality
našich střelců.

Za SSK
Police nad Metují
A. Herzog

Kdo napsal dějepisnou monografii o Polici vydanou v roce 1881? Odpověď najdete v tajence. Tu pošlete do 15. 1. 2016 do IC Pellyho domy.
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Název Zimní táboření na Hvězdě, neodpovídá realitě

Tak máme za sebou 52. ročník Zimního
táboření na Hvězdě. Bohužel to vypadá tak,
že brzo z názvu této akce vypadne slovo
zimní. Prostě a jednoduše: do zimního měl
letošní ročník daleko. Mlha, teplota neustále nad nulou a sníh možná padal na Sahaře,
ale na Hvězdě jsme si o něm mohli nechat
akorát zdát. I přesto, že počasí, jak nám bylo
sděleno, odradilo několik táborníků, kteří
na Hvězdu pravidelně jezdí, účast byla solidní. Z 33 měst a obcí z celé České republiky
dorazilo do Polických a Broumovských stěn
76 táborníků. Takže pohoda a příchozích,
kteří přišli na Hvězdu na páteční promítání,
anebo jen tak pozdravit známé. Těch bylo
vysoko přes sto. Škoda, že ne všichni se zapsali.  Proto v kolonce příchozí máme „jen“
77 lidí.

Pátek byl jako vždy věnován promítání. Tentokrát své putování po Pákistánu

přiblížil horolezec a cestovatel Jirka Horský,
jehož rodné město je Horšovský Týn. Tak,
jak nám přiblížil Pákistán, tak to bylo docela
silné kafe. Ukázal nám ho tak, jak ho „normální‘‘ turista nevidí a ani neuvidí. Krásná
krajina, chudoba, nebezpečí… Na letošním
promítání se nejen organizačně podílel spolek Aperion. Martino a Pavle, děkujeme.
V sobotu ráno několik skupin odešlo,
jako každý rok tábořit tam, kde to všechno
začalo, tedy na Ostaš. Další účastníci zvolili
túry po okolí. Slavnostní vatra byla zapálena jako vždy v 16:30 hodin. Tu tentokrát zapalovala paní Zlata Jirásková, na počest svého nedávno zesnulého manžela ing. Václava
Jiráska, který byl dlouholetým členem
Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad
Metují, a kterému byl letošní ročník věnován, nás navždy opustil ve
věku nedožitých 83 let.  Jeho
památku jsme uctili minutou
ticha.  Paní Zlatě Jiráskové se
zapalováním pomohl stavitel
vatry Luboš Andrýs, zástupce Českého Brodu (účastník
všech ročníků táboření na
Ostaši a na Hvězdě) a Míra
Matějec za obec Bukovice,
která dlouhá léta podporuje
naše akce.
Po tomto aktu jsme jako
vždy obsadili chatu a zpívali,
tančili za doprovodu trempské skupiny Kamarádů osady 5. „Pětka“
nám ovšem nejdříve zahrála a zazpívala u

vatry. Opět byla výborná a postarala se o
výbornou náladu a zábavu. V tom jí skvěle
sekundovala rodina Novákova, která chatu
Hvězda provozuje. Díky ní máme výborné
zázemí a servis. Patří jí velké poděkování.
V neděli jsme uklidili, rozloučili jsme se
s kamarády, slíbili si, že za rok se zase sejdeme a rozjeli se domů, s nadějí, že 53. ročník
bude zimní a na sněhu.
Bývá dobrou tradicí, že vyhodnocujeme
některé táborníky.

Letos to dopadlo následovně:
yy nejmladší táborník 52. ročníku byl Jindřich Trojtl, r. n. 2010, Police nad Metují,
yy nejstarší:  Jan Abely - r. n. 1939, z Hostinného,
yy nejvzdálenější pak byl Hanek Jiří z Českých Velenic
yy a nejpočetnější skupina byla z Českého
Brodu - 23 táborníků.
Pozor, nesmíme zapomenout na to, že
mezi nás přišel Mikuláš, který všechny podaroval a čertice, která nás všechny dost
dobře postrašila.
Organizátoři ZT na Hvězdě: Jana
Špačková, Olga Duchatschová, Marie
Matoušová, Luboš Andrýs, Pavel Duchatsch,
Václav Krb, Rosťa Pavlík, Olda Holec, Radek
Pavlík, Jaromír Matějec, Jaroslav Vtípil, Jan
Kulhavý a Petr Scholz, děkují všem sponzorům této akce, která láká turisty z celé ČR a
propaguje krásy Policka.
Nashledanou na 53. ročníku, který se
bude konat 3. 12. až 5. 12.2016.

Poděkování:
Milanu Schirlovi, Janu Doležalovi,
manželům Steinerovým (Maxovcům)
a všem sponzorům!!!
Dík patří CHKO Broumovsko za udělení
výjimky k organizování naší akce!!!
Za Klub přátel turistiky
TJ Spartak Police nad Metují,
sepsal Petr Scholz
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Šetrná metoda
MEDICINÁLNÍ
PEDIKÚRA

Nově otevřeno
v Polici nad Metují
Medicinální pedikúra
je vhodná při:
popraskaných patách, kuřích
okách, mozolech a otlacích,
korekci a úpravě nehtů, diabetické noze, plísních na nehtech,
zarostlých nehtech, zdeformovaných a poškozených nehtech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Romana Šrůtková,
Hvězdecká 16,
549 54 Police nad Metují.

Kontakt: 723 053 936

PRODÁM BYT
3+kk cca 70m2,

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov
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Hradec Králové
Nové Město n.M.

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

v centru Police n/M,
po kompletní
rekonstrukci,
2x sklep, zděný,
v osobním
vlastnictví,
cena 790.000,-Kč.

tel. 605 774 982
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KOUPÍM

starý nábytek
a veškerou půdní veteš.

Dobře zaplatím.
Likvidace, vyklizení nemovitostí.

Tel. 777 200 126
PRONAJMU

PRODEJNU

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

Manmat s.r.o
K Drůbežárně 220
Police nad Metují
hledá

zájemce o domácí šití
4. ROČNÍK VEČERNÍHO PROMÍTÁNÍ NA OSTAŠI
Pátek 8. 1. 2016 promítá od 19 hod.
Ctibor Košťál - Fotománie

Pátek 15. 1. 2016 promítá od 19 hod.
J.Horský – Sahara Marathon 2015
Pátek 22. 1. 2016 promítá od 19 hod.
Jiří Kopecký – Živá i neživá příroda Broumovska
Sobota 23. 1. 2016 od 19 hod. hraje hudba SPLAV
Víkend 29. - 31. 1. 2016 TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY

Polický měsíčník - LEDEN 2016

V případě Vašeho zájmu nás
kontaktujte na telefonním
čísle 734 573 010.
Nutné osobní jednání.
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Restaurace

PEDIKÚRA
A MANIKÚRA

U Generála Laudona
RESTAURACE U GENERÁLA LAUDONA
Pěkov 102, 549 54 Police nad Metují
tel.: 733 518 336
e-mail: info@ugeneralalaudona.cz
web: www.ugeneralalaudona.cz

ROZVOZ OBĚDŮ
CENA 65,-kč S DOVOZEM
VÍCE INFORMACÍ NA tel.: 733 518 336

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 01. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 01. 2016 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/
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v Bukovici

Nově otevřená provozovna
pedikúry a manikúry
v Bukovici
na Benátkách čp. 67.
Již nyní se můžete objednat
na tel. čísle 607 113 951.
Těší se na vás
Soňa Geislerová
POLICKÝ MĚSÍČNÍK
- periodický tisk města Police nad Metují Autor obálky: Božena Vrabcová
Foto na obálce: Oldřich Jenka a Libor Jenka
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvkyle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
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
•
•
•
•
•
•
•
•
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MODRÁ LINKA
NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW
TA M

O D KUD - K A M

čas
12.15
12.17
12.19
12.20
12.27
12.38
12.50

S KI BU S Y

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

P O L S K O

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój
Karłów, Błedne skaly
Karłów

čas
17.05
17.03
17.01
17.00
16.55
16.40
16.30

Jede pouze v sobotu od 27.12. 2014 do 28. 2. 2015
Adršpach

Trutnov
Odolov

Teplice
nad Metují

ČERVENÁ LINKA

Broumov

NÁCHOD - HRONOV - ČERVENÝ KOSTELEC - ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE - ODOLOV

Police
nad Metuji

TA M

Radków

Úpice
Rtyně v Podkrkonoší

Hronov

Červený Kostelec

Wambierzyce

Karlów
Kudowa Zdrój

Náchod
Č E S K Á
R E P U B L I K A

O D KUD - K A M

čas
9.00
9.10
9.20
9.40
9.50
10.05
10.15
10.25

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Úpice, most II. odboje
Malé Svatoňovice, žel. st.
Odolov, hostinec

čas
11.15
)
)
11.00
10.50
)
10.40
10.30

Jede pouze v sobotu od 26.12.2015 do 27.2.2016

Foto: Jan Záliš © 2015

Nechte se dovézt do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí a polských Stolových hor, kde je pro Vás
udržováno více než 300 km běžeckých stop.
Několikakilometrové hřebeny Jestřebích nebo Javořích hor, pohádkové zimní
Adršpašsko-teplické skalní město, romantické Broumovské stěny… Krajina
Kladského pomezí je v zimních měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také
vhodná pro běžecké lyžování.
Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné a daleké rozhledy do kraje – to jsou
charakteristické znaky běžeckých stop ve zdejším regionu.
Vyznavačům bílé stopy je k dispozici téměř 300 udržovaných tratí, které jsou
propojeny i se sousedním Polskem, s oblastí národního parku Góry Stolowe.
Garantem projektu „Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí“ je společnost pro
rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s. Údržba stop je spolufinancována
z prostředků Královéhradeckého kraje. Branka, o.p.s. spolu s místními organizacemi
zajišťuje údržbu v oblasti Jestřebích hor, okolí Dobrošova u Náchoda, okolí
Machova, Teplic nad Metují, Police nad Metují a v oblasti Broumovských stěn
a hraničních Javořích hor. Je našim velkým přáním, aby Vám bílá stopa přiblížila
krásy Kladského pomezí, abyste si z ní odvezli pěkné zážitky a třeba se k nám do
regionu rádi vrátili i v létě.
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