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Polický symfonický orchestr zahájil rok 2016
Kolárovo divadlo v Polici nad Metují praskalo 16.
1. ve švech. Western, samba, jazz, film, muzikál, česká
klasika i zpěv, a pohádkoví Miroslav s Krasomilou. Tomu
všemu s úsměvem a taktovkou v ruce vládli naši dvorní
dirigenti Věra Vlčice Vlčková a Josef Joska Javora!
Prskavkovým a šampaňským křestem prvního CD
vzdali hráči orchestru hold všem těm, kdo se na vydání prvního CD podíleli – aranžér a dirigent Rudolf
Koudelka, hudební režisér a houslista Jan Valta, dirigent Miroslav Srna, a v neposlední řadě páni zvuku
Libor Fidler a Michal Kops. Koncertem i slovem
moderátorky Lucie Peterkové jsme tak poděkovali
i všem těm, kteří nám pomáhají neustále, pořád a
často - stojánky, židle, zkušebna, tisk a produkce, pohonné hmoty a řidičské schopnosti, sponzorství, a
kuchařské umění. Děkujeme, že díky vám můžeme!
Vy, kteří jste se na koncert v Polici nad Metují nedostali, se můžete těšit na koncert 21. února
v Trutnovském UFFU, nebo si s námi přijďte užít
podvečer 19. března v červenokosteleckém divadle J. K. Tyla. Na koncertech se taktovky ujmou
jak naše stálice, tak i speciální host - pan Stanislav
Vavřínek, uznávaný dirigent a pedagog AMU Praha.
Těšíme se na Vás!
za hráče PSO, Petra Šotolová
foto Barbora Hrdá

INFORMACE Z RADNICE
Mozaika z radnice...

Každý konec je novým začátkem – v případě
času – snad nekonečným procesem.
S nástupem roku 2016 naše hlavní povinnost
spočívá v tvorbě nového rozpočtu. Se schváleným rozpočtovým provizoriem na první čtvrtletí.
Rada města a zastupitelé musí rozhodnout o prioritách především v kapitolách investic, majetku,
oprav a údržby.
Rada města se schází do konce letošního
června pravidelně každé pondělí. Jednání probíhají od 16 hodin ve velké zasedací místnosti
radnice, jsou s vyloučením veřejnosti. Program
tvořím dle aktuálních potřeb, kterým odpovídají i přizvaní hosté. Předložené body z jednotlivých odborů města většinou komentují vedoucí
odborů. Zápis provádí vždy přítomný tajemník
Ing. Pavel Pohner. Zápisy jsou na stránkách
města – meu-police.cz. V písemné podobě jsou
uloženy v sekretariátu radnice. Na vyžádání jsou
k nahlédnutí. V této záležitosti Vám vyhoví sekretářka Dagmar Hauschková, nebo její zástup
– Marcela Hovoroková, která pracuje na odboru
výstavby či Ing. Xenie Ulrichová, kmenově zařazená do odboru finančně správního. S ní můžete spolupracovat i v záležitostech Dobrovolného
svazku obcí Policko. Má na starosti i veškeré dotace, grantový program.
Současnou radu tvoří spolu se mnou místostarosta Mgr. Jiří Skop, Mgr. Lenka Fulková,
Jan Antl, Ing. Jan Pohl, Ing. Josef Havlíček a Ing.
Jiří Vlček ml. Vaše případná návštěva v radě je
možná, po dohodě se mnou.
Zastupitelé se letos sejdou na veřejných jednáních v Pellyho domech na náměstí – vždy od
17 hodin – v těchto termínech: 17. 2., 27. 4., 22.
6., 7. 9., 2. 11., 14. 12. Může se stát, že z důvodu potřeby budou svolána jednání neplánovaná,
mimořádná. To se vždy dozvíte oznámením na
plakátech, na úřední desce, na www stránkách
města, v městském hlášení, v měsíčníku.
Pro lepší orientaci v dané problematice svolávám zasedací pracovní. V současné době vím,
že se uskuteční 25. 1. a 16. 2. Jejich hlavním bodem bude diskuse k předloženému rozpočtu.
Diskusí u přípravy rozpočtu jsou i nemalé
finanční náklady na rekonstrukce v našich školských zařízeních. V pátek 22. 1. dopoledne jsem
se setkala s řediteli našich školských příspěvkových organizací – Mateřské školy Fučíkova
Danou Balákovou, Základní a mateřské školy Na
Babí Mgr. Karlem Nýltem a Luborem Bořkem
ředitelem základní umělecké školy. Dohodli jsme
se na možnosti prohlídky jim svěřených škol v
pondělí 1. 2. Sejdeme se v 17 hodin v MŠ na
sídlišti, následně přejdeme do základní školy a
skončíme v ZUŠ. Mojí snahou je, aby ti, kteří
rozhodují měli co nejvíce informací. Ty, které
jsou nepřenosné, jsou osobní zkušenosti, proto je
z mého pohledu nutné i vidět.
Zastupitelé těchto nabídek využívat mohou
a nemusí. Záleží samozřejmě na jejich časových
možnostech a vlastním uvážení. Já pouze nabízím, dávám možnost. V žádném případě nenutím. Účast na veřejných zasedáním je pro zastupitele povinná, vše ostatní je dobrovolné.
Vy občané Police, Radešova, Pěkova,
Hlavňova, Honů máte možnost se obracet nejen
na vedení města, ale i na jednotlivé zastupitele,
které jste si zvolili. Ti Vaše problémy, názory
sdělí a následně se postarají o jejich projednání.
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Toto volební období má před sebou ještě tři roky.
Využijte nás, kterým jste dali důvěru.
A co prvních 24 dní nového roku při letmém
otočení přineslo?
yy Nespočet jednání o rozpočtu. Oslavy životních
výročí – třeba krásných devadesátin paní Meierové v domově důchodců. Nějak moc loučení.. i s neskutečně optimistickou a sluníčkovou
paní Meisnerovou v nedožitých 99 letech.
Mírovou ulici opustila paní Haucková a pan
Boháček, jedni z posledních „původních“ obyvatel. Smutnili jsme i v domě s pečovatelskou
službou. Na věčnost jsme vyprovodili Pepíčka
Hejzlara… Jednou jsme oddávali.
yy Den po Třech králích jsme tradičně ukončili
vánoční výzdobu a začali s jejím úklidem. Ve
stejném čase se do našich domovů vypravily
skupinky Tří králů, abychom měli možnost
podarovat. Díky jim i Vám. Máme spočítáno,
více info na str. 23
yy Již pětkrát jsme se od začátku roku sešli s
vedením gminy Radkow. Chystáme společné
projekty ve vyhlášených dotačních výzvách.
K jednomu jednání se dostavil i Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis. Burmistr
gminy Jan Bednarczik a Marek Newidomi s
manželkami byli hosty i Novoročního koncertu Polického symfonického orchestru v Kolárově divadle. Bezprostředně po koncertu předali Petře Soukupové vedoucí PSO pozvání na
koncert do baziliky ve Vambeřicích. V úterý
12. 1. jsme v obřadní síni radnice s představiteli Radkowa podepsali smlouvu o spolupráci.
Určitě další výzva tělesu, které nás těší již šestý rok. Mnozí z Vás se již mohou těšit i z jejich
prvního CD, které je ke koupi i v našem IC.
yy Letos jsem se z časových důvodů nezúčastnila
žádné valného hromady našich pěti dobrovolných hasičských sborů, proto jsem na úterý
19. 1. večer pozvala na radnici jejich zástupce.
K poděkování, k diskusi o rozpočtu, o jejich
radostech i strastech. Nahlédnout do specifických životů našich „dobráků“ Vám dáme v
příštím čísle PM, kde uveřejníme jejich výroční zprávy. Taky k uvědomění. Hasiči do našich
životů zasahují víc, než si představujeme. Je
škoda, že i oni bojují s generačními problémy.
Přitom pomoc, kterou mají ve vínku, potřebujeme čas od času všichni. Dnes se jejich činnost rozšiřuje, podléhá současné společnosti.
Obracíme se na ně při dopravních nehodách,
snášení pacientů, mimořádných událostech,
živelných pohromách…. Požáry určitě nejsou
na prvním místě.
yy Počasí se zezimnilo. Martin Balák a tým dobrovolníků opět pečují o ledovou plochu na
sídlišti. K puštění vleku na Nebíčku nám však
sníh pořád chybí. Připraveni jsme.
yy S místostarostou a tajemníkem jsme byli na
nutné pracovní konzultaci v HK na kraji.
yy S ředitelem TS jsme navštívili staronového
ředitele závodu fy Pejskar pana Šnora. Za
dalšími podnikateli, kteří by chtěli expandovat do Police jsem se vypravila do Červeného
Kostelce. Ted již jen najít vhodný prostor pro
výrobu…
yy Další jednání patřilo polickému klášteru. S
těmi, kteří ho spravují – panu Přemyslu Sochorovi a Ing. Janu Slavíkovi. Témata tradiční – pokračování oprav polického kláštera,

POZVÁNKA

na 1. veřejné zasedání

zastupitelstva města
v roce 2016,
17. února 2016
od 17.00 hodin
na sále
PELLYHO DOMŮ

jeho možné využití, bytové záležitosti. Letos
by měla proběhnout další etapa opravy střechy a proražení dveří do Zimní kaple kostela.
Pro rok příští snad již opravdu výměna oken
a oprava fasády na boční straně u vstupu do
smuteční síně a západní stěny k zahradnictví.
Další setkání jsme si domluvili na 23. 2. Věřím, že pravidelný kontakt bude ku prospěchu.
Klášter je dominantní stavbou centra města a
opravy a údržba z nedostatku peněz jsou sice
pochopitelné – priorita např. Broumovský
klášter – ale pro město neuspokojivé. Společně přivítáme jakoukoli smysluplnou aktivita,
především však investora, který by nám v této
záležitostí pomohl. Str. 23.
yy Proběhlo jednání školské rady, bytové komise.
Setkala jsem se se zástupce firmy SHL Ing. Ticháčkem, Miroslavem Konopkou – donátorem
muzea papírových modelů, Jiřinou Hejnovou,
která spolu s Cechem panen rukodělných oživuje naši Dřevěnku, s Martinou Váňovou a
Pavlem Frydrychem jsme si povídali o letošním provozu letní Terasy…
yy Senior klub Ostaš na den přesně po deseti letech – 19. ledna – slavil. Vedení jsem poděkovala o den později dopoledne v obřadní síni
radnice. Manželé Helena a František Pivoňkovi, Jana a Jirka Němečkovi, Hanky – Tremčinská a Krejčová, Ivanka Richterová. Především
jim velký dík, že po manželech Rohulánových
nedošlo k ukončení setkávání seniorů a pokračuje se dál. V pravidelných sezeních, výletech….
yy Za rok taky budeme slavit desáté výročí – Ostrostřelecko-městského plesu. V pátek 22. 1.
jsme Pellák po pochodu Radeckého a tradičním přípitku roztančili po deváté. Bylo veselo
a věříme, že nejinak tomu bude i napřesrok.
yy Sobota 23. 1 a Muzeum papírových modelů.
Ve 14 hodin vernisáž výstavy modelů Michal
Kavaliera a o hodinu později setkání se spisovatelkou Annou Birke Semerákovou. Jistě
si dovedete představit, že se mi po proplesané
noci moc „plnit povinnosti“ nechtělo. Ale…
Po více než třech hodinách jsem se domů vrátila obohacena o setkání s báječnými lidmi.
Nabitá dalším elánem a úctou ke každému,
kdo něco umí a ještě nám svůj um přináší na
zlatém tácu.
Vážení a milí,
je především na nás, jaké životy žijeme.
Chce se mě věřit, že Vám v Polici a na Policku
nabízíme možnosti, jak si žití zpestřit, zkrásnět,
obohatit. Ale i rozum posílit, duši poradovat a
tělo protáhnout. S úctou
Ida Jenková
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Bojujeme proti záměru průzkumu a těžby uranu a zemního
plynu v česko-polském pohraničí

14. 1. 2015 se v Božanově konalo společné jednání zástupců měst a obcí našeho
regionu, které bylo svoláno z důvodu důrazného vymezení se místních samospráv proti
tendencím několika subjektů, které chtějí na
polské straně hranice provádět průzkum těžby metanu a uranu. Jednání byli přítomni též
zástupce Ministerstva životního prostředí,
CHKO Broumovsko, VaK Náchod, a. s. a koalice STOP HF.
V celé situaci existuje spousta neznámých,
a teprve další jednání mohou pomoci celou věc
projasnit. Faktem je, že oba průzkumy byly
na polské straně oficiálně povoleny, přičemž
polská exekutiva tvrdí, že na základě polské
legislativy není možné provádění průzkumu
zakázat. V případě průzkumu prováděného
neinvazivními metodami by nemuselo k žádnému ohrožení pitné vody u nás dojít (průzkum se provádí de facto na povrchu), nicméně
u invazivních metod průzkumu je již používána technologie následně běžně aplikovaná při
těžbě (tz. vertikální či horizontální hydraulické frakování) či loužení za pomocí kyselin.
Obě ze zmíněných metod jsou nebezpečné pro zásobárny podzemní pitné vody, která
se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV
PKP). K aktivitám na polské straně nelze tedy
přistupovat bez dalšího zájmu, a je třeba aktivním přístupem nejen zjistit detaily, ale současně též dosáhnout toho, aby – když už průzkum
nelze zakázat polskou legislativou – byly do
budoucna zakázán průzkum na základě mezinárodní smlouvy, která má vždy tzv. aplikační
přednost před národním právním řádem dané
země.
Expertní tým pro další jednání se tedy
bude na jedné straně pokoušet jednat se zástupci polských samospráv na úrovni gmin a
wojvodství, tak na úrovni českých ministerstev (Ministerstva zahraničí a Ministerstva
životního prostředí) za účelem:

yy Získání podrobnějších informací o všech
povolených průzkumech a z nich pramenících rizik
yy Zamezení dalších průzkumů a zamezení
těžby, které by byly způsobilé ohrozit kvalitu a množství pitné vody na naší straně
hranice
yy Uzavření dohod o předávání a sdílení informací o těžařských záměrech
yy Uzavření mezinárodní dohody o zákazu
průzkumů a těžby v blízkosti hranic a v
blízkosti ochranných pásem vodních zdrojů.
Situace není tak dramatická, jak byla v
případě průzkumu existence břidlicových plynů u nás, nicméně je na místě věc nepodcenit.
Ochrana podzemních vod je do budoucna prioritou bez ohledu na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším
zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a
představuje bohatství s ničím nesrovnatelné.
Na české straně je využívána k zásobování až
150 tis. obyvatel regionu. Je také stáčena jako
kojenecká s distribucí nejen do celé ČR, ale i
na Slovensko a do Polska! Dotčené území na
české straně rovněž disponuje mimořádnými
přírodními a krajinnými hodnotami, které jsou
předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a
rekreace v celém regionu. Proto je nezbytné
tyto hodnoty chránit.
Další informace Vám přineseme po
schůzce na uvedené téma, která bude svolána na úrovni ministra zahraničních věcí a
ministra životního prostředí za účasti starostů
Broumova, Božanova, Trutnova, Náchoda a
Police n. M., a po schůzce expertní skupiny
se zástupci polských samospráv a po jednání
s těžařskou firmou, která disponuje licencí
k provedení průzkumů na polské straně.
K tomuto textu dále předkládáme text deklarace, která byla při společném jednání zástupců samospráv uzavřena.
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PRŮZKUMU A TĚŽBY URANU
A METANU V ČESKO-POLSKÉM
POHRANIČÍ

V Božanově, 14. ledna 2016
My, starostové a zastupitelé měst a obcí
česko-polského pohraničí i zástupci občanských iniciativ na české části uvedeného
území, zásadně odmítáme jakýkoli průzkum
či těžbu uranu a metanu z důvodu zachování vodních zdrojů v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev
(CHOPAV PKP) pro budoucí generace.
Stejně jako v případě odmítnutí průzkumu
těžby břidlicových plynů v předchozích letech
v ČR jsme přesvědčeni o nebezpečnosti této
těžby i průzkumu pro udržení jakosti přeshraničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. Ochrana podzemních vod je pro nás do
budoucna i nadále prioritou a to bez ohledu
na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě
patří k nejčistším zdrojům podzemní vody ve
střední Evropě a představuje bohatství s ničím
nesrovnatelné.
Důrazně proto vyzýváme odpovědné zástupce Polské republiky, aby přehodnotili záměr průzkumu a těžby uranu a metanu v této
lokalitě tak, aby nenarušila životní prostředí,
ani mimořádné přírodní a krajinné hodnoty,
které jsou předpokladem dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace v uvedené oblasti s
důrazem na trvalý rozvoj přeshraniční spolupráce a rozvoj obou dotčených česko-polských
regionů.
My, níže podepsaní zástupci městských a
obecních samospráv a občanských iniciativ,
současně požadujeme do budoucna dostatek
informací, které by se mohly týkat případného průzkumu a těžby uranu a metanu v oblasti
česko-polského pohraničí.

J. Škop, místostarosta

Ceny za dodané teplo

Konečná bilance ceny za teplo
vyrobené v kotelně na sídlišti bude
známá až v dubnu, ale již dnes můžeme konstatovat, že i přes zdánlivě
mírnější zimu jaká byla v roce 2015,
se podařilo snížit jednotkovou cenu
téměř o 50 Kč za 1 GJ oproti roku
2014. Paradoxní je, že v roce 2015
se dodalo více vyrobeného tepla o 465 GJ tj. o 6%, spotřebovalo
se více zemního plynu o 7,5 tis m3
tj. o 2% a přitom se za zemní plyn
utratilo o 757 tis. Kč tj. 4% více, vše
vztaženo k roku 2014. Zde je na místě pro obyvatele panelových domů
uvést, že do ceny tepla jsou zahrnuty
i náklady na údržbu výměníkových

DEKLARACE PROTI ZÁMĚRU

stanic a potřebné technologie umístěné v jednotlivých domech. Tyto
náklady jiné společnosti zabývající
se centrální výrobou a dodávkou tepla záměrně neuvádějí z důvodu, aby
konečná jednotková cena za teplo
vypadala opticky dobře.
Na malých kotelnách, které provozují technické služby, jako jsou v
Pellyho domech, ve spořitelně a poště, se též podařilo snížit jednotkovou
cenu o 8% - 10%. I zde platí, že konečná cena za teplo bude dopočítána
až po dodání všech potřebných podkladů a to bude v měsíci dubnu.
Ing. Pavel Kalibán,
ředitel technických služeb

Obnova a redukce
městské zeleně

V měsíci lednu byly provedeny dva dosti viditelné
avizované zásahy do městské zeleně na veřejných plochách. Byly pokáceny tři smrky pichlavé, rostoucí na
jižní straně Kolárova divadla. Důvodem tohoto opatření
bylo narušování chodníku, zasahování do budovy divadla a jejich již značná velikost, která jednak terénně
utopenou a tím pádem méně viditelnou budovu divadla
ještě více potlačovala a jednak snižovala jejich provozní
bezpečnost. Zrealizováno bylo také pokácení rozměrné
břízy na jižní straně kaple na městském hřbitově, která
již narušovala středový chodník, zasahovala do budovy
kaple a znesnadňovala užívání urnového háje. Nová výsadba v předpolí a uvnitř hřbitova, kterou město plánuje,
bude zrealizována po dokončení architektonického návrhu a realizačního projektu úpravy hřbitova.
Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru IMŽP MěÚ
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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
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 hospodařily se svěřenými prostředky jako
řádní hospodáři, věříme, že i toto
navýšení přijmete s pochopením.

POPLATEK ZE PSŮ
- v roce 2016 beze změn
yy
yy
yy
yy

300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
200,-Kč důchodci.

Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS – rodné
číslo. 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
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Normální je po svém
psovi uklidit…

Slalom mezi výkaly.
I tak se dá stručně popsat
chůze našich občanů po
městských chodnících,
na dětských hřištích nebo
v parku na autobusáku…
Proč ale majitelé neuklízejí po svých psech?
Nemůžou se ohnout nebo
nemají do čeho sbírat psí
bobky? Za vším je pouze
jejich lenost.
Město letošní rok
všem majitelům psů,
kteří přijdou zaplatit poplatek ze psů jako „startovací balíček“ věnuje
100 ks sáčků na psí bobky a jako vzorky přidá
1 ks papírového sáčku s lopatičkou

a 1 ks rozložitelného bio
sáčku, ten lze pořídit i s vůní.

Pravidla a
doporučení pro
pejskaře
Sbírat bobky po svém psovi není ostuda. Ostuda je nechat ho ležet uprostřed chodníku i na trávníku v parku či
vedle dětského pískoviště.
V ideálním případě vůbec
nedovolte, aby pes vykonal
potřebu na chodníku.
Veďte k úklidu po psech i
svoje ratolesti.
Psí exkrementy v mikrotenových sáčcích můžete házet do jakéhokoliv koše, kromě speciálních bio kontejnerů nebo bio košů.
Pokud dojdou v koši zásoby sáčků, informujte o tom technické služby, nebo městskou policii. Děkujeme.
Jana Hlaváčková,, finančně-správní odbor MěÍ
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Pozvánka na přednášku a diskuzi
o centrálním vytápění

V zimě nás dodané teplo krásně hřeje, ale cena
za spotřebované teplo mrazí. Jednou z největších
položek na provoz domácností, kromě nákladů za
jídlo, je cena za teplo – tepelnou energii. Po celé republice probíhají vášnivé debaty o tom, jaké zdroje
tepelné energie jsou pro současnou populaci nejpřijatelnější. Jestli zůstat připojeni k centrálnímu
zdroji tepla, nebo se odpojit a zřídit lokální zdroj
tepla. Každý zdroj tepla má své výhody a nevýhody. Když bereme v potaz možnosti, jak získat teplo, moc reálných zdrojů nemáme. Nejstarší způsob,
založit si ohýnek a přikládat dřevo sesbírané po
lese, už snad nikdo neaplikuje. Bohužel nejrozšířenější způsob získávání tepla, spalováním uhlí
v kamínkách, je jeden v současnosti z nejlevnějších, ale zároveň i jeden z nejméně ekologických.
Nové technologie, jako využití solární energie,
tepelná čerpadla apod. mají svá úskalí k vytvoření

podmínek k optimálnímu provozu v dané lokalitě.
Existuje mnoho názorů, který zdroj tepla je pro danou dobu nejekonomičtější, nejekologičtější, nejméně náročný na provoz a údržbu, nejspolehlivější,
zkrátka pro nás nejlepší. Ale je i zároveň nejlepší
pro naše okolí?
Tyto a mnoho dalších otázek okolo energií
bude diskutováno ve středu 24. února od 17,00
hod v Pellyho domech za přítomnosti vedení města, provozovatele velkých tepelných zdrojů a bude
přítomna i osoba jedna z nejpovolanějších v této
problematice, Ing. Petr Linhart, člen Rady vlády
pro energetickou a surovinovou strategii. Tímto
zveme obyvatelé Police a Policka na přednášku a
diskuzi k energetické koncepci města.
Ing. Pavel Kalibán, ředitel TS Police n.M. s.r.o.
Ida Jenková, starostka

Několik slov a čísel
o pečovatelské službě v roce 2015

Pečovatelskou službu v Polici nad Metují
v roce 2015 využívalo pravidelně 11 mužů
a 30 žen. Smlouvu o poskytování služby má uzavřeno 72 klientů.
Věkové složení :
60 - 65
3 klienti
66 - 70
8 klientů
71 - 75
9 klientů
76 - 80
6 klientů
81 - 85 10 klientů
86 - 100 5 klientů
Věkový průměr klientů je 77 let.
Pečovatelskou službu zajišťují 3 pečovatelky,
jeden správce a vedoucí sociálního odboru plní
pro uživatele pečovatelské služby funkci sociální
pracovnice.
V roce 2015 pečovatelky rozvezly 2286 obědů,
286 hodin nakupovaly, doprovod k lékaři zajišťovaly 94 hodin.
S úklidem domácnosti, mytím společných
prostor, mytím oken, úklidem po malování pomáhaly pečovatelky 621 hodin. Vypraly a vyžehlily
158 kg prádla.
Tyto služby byly v loňském roce oproti dřívějším rokům využívány méně.
Zvýšená, 746 hodin, byla pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu. Péči o vlastní
osobu využívalo hodně občanů bydlících mimo
pečovatelský dům. Jedná se o službu, při které
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Nový LHP pro
LHC Městské lesy
Police nad Metují

pečovatelky pomáhají s ranním vstáváním, pohybem po místnosti, např. do koupelny, na WC, oblékáním, podáním snídaně nebo svačiny.
V případě potřeby budeme v letošním roce
zajišťovat tyto služby i v odpoledních hodinách.
Ukládání na lůžko a pomoc s večerní hygienou
nejpozději do 18,30 hodin.

Město Police nad Metují
v současné době lesnicky hospodaří na cca 109 ha převážně lesních pozemků – lesní hospodářský
celek (LHC) Městské lesy Police
nad Metují. Podle zákona o lesích
mají vlastníci více než 50-ti ha
lesů povinnost hospodařit podle
lesního hospodářského plánu
(LHP). LHP se zpracovává na období 10-ti let a obsahuje popisné
a taxační údaje o každé porostní
skupině lesa (její výměru, stáří,
dřevinnou skladbu, bonitu, zásobu
dřeva, doporučené pěstební nebo
těžební zásahy a další). Závaznými
ukazateli LHP jsou maximální celková výše těžeb dřeva, minimální
podíl melioračních a zpevňujících
dřevin a pro obecní lesy také minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40-ti
let věku. V polických městských
lesích se momentálně hospodaří podle LHP platného na období
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016,
v příštím roce tedy platnost tohoto LHP končí. Vzhledem k tomu,
že zpracování LHP trvá minimálně 1 rok, byly již zahájeny práce
na tvorbě nového. Město oslovilo
specializovanou regionální firmu
Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.,
která zpracovávala již předešlé
plány a má tedy podklady a zná
místní „terén“. Nový LHP by měl
být schválen Krajským úřadem
KHK na počátku příštího roku a
město bude podle něho hospodařit v městských lesích do konce
roku 2026. Po zpracování tohoto
plánu bude možné požádat o státní
dotaci ve výši 75% pořizovacích
nákladů.

Ing. Jan Troutnar,
Příjmy z poskytování těchto služeb činily v minulém roce 232 029,-Kč.
město Police n. M.
Dotace získané od Královéhradeckého kraje
157 000,-Kč.
Mimo tyto základní služby zajišťují
zaměstnanci pečovatelské služby pro uživatele PS různé akce v odpoledních hodistomatologické služby
nách, ke kterým využívají společenskou
místnost, zahradu a altán.
O zavedení pečovatelské služby a o
Služba je zajištěna v době
umístění v pečovatelském domě si můžete
požádat na sociálním odboru městského
od 9.00 do 11.00 hodin
úřadu. Současně se žádostí obdržíte i veš     Tel. č.
keré informace o pečovatelské službě. Obě Datum Lékař
06.
–
07.
02.
MUDr.
Ludvík
Neoral
491 541 654
žádosti dostanete i v pečovatelském domě
ZS Police nad Metují
602 333 452
od zaměstnanců pečovatelské služby.

ROZPIS LÉKAŘŮ
únor 2016

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům pečovatelské služby za jejich ochotu,
obětavou a často nelehkou práci s našimi
seniory.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

13. – 14. 02. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
20. – 21. 02. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
Olivětín 66, Broumov
27. – 28. 02. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují

491 543 844
491 502 425
602 333 427

Polický měsíčník - ÚNOR 2016

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky a
výzvy s poučením na vhodném místě v sídle
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů
splněny podmínky fikce doručení; desátým
dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl
srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím
pošty je možné promeškat, např. lhůtu na
odvolání a poškodit takovýmto chováním

pouze vlastní osobu.
Může se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně.
Často jezdí autem a při svých cestách
se občas dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno
12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno
oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Proti provedení záznamu mohl
pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení
začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou
pan K. promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím
panu K. sankci spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo
rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen
odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost
nesplnil a spáchal tím přestupek, za který
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci

se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole
provedené Policií České republiky. Následně
může být obviněn z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen
údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem nového trvalého pobytu se stala adresa
sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety
svou podnikatelskou činnost. Z podnikání
mu zůstal dluh na zdravotním pojištění
ve výši 20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a
nepřebíral poštu, protože dojížděl za prací
a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku
vymáhat exekutor. Dlužná částka se vyšplhala
až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl
a na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí
právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele.
Vytvořilo Ministerstvo vnitra,
odbor správních činností,

NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA
O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH ÚČINNÉ OD 1. 1. 2016
případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji na jiném úřadu,
bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který občan uvede v žádosti, zpoplatněno
správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento
správní poplatek bude vybírán při převzetí
občanského průkazu.

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším
70 let budou nově vydávat s platností na 35
let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém
občanském průkaz u (např. údaj o místě
trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského
průkazu na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého občan
požádal o vydání občanského průkazu. V
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Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území
České republiky a nemá občanský průkaz,
je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode
dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Vytvořilo Ministerstvo vnitra,
odbor správních činností,

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – JARO 2016

3. 2. Sokol – včera a dnes
Eva Trejbalová, Jaroslav Novák, Jana Ševců
a cvičenky TJ Sokol Hronov
V tomto semestru se podíváme na historii a

současnost tělocvičné jednoty sokol u nás.

17. 2. Jak si můžeme pomáhat?
Anna Hájková

Druhé setkání bude s paní, která se celý život
vyrovnává se svojí slepotou.

2. 3. Richard Švanda
Pevnost Dobrošov

Richard Švanda je správce pevnosti Dobrošov.

23. 3. Martin Chadima
Islámský stát
Martin Chadima se nám bude snažit přiblížit
téma víc než horké – příliv migrantů.
6. 4. Jaroslava Janečková
Česká hudba v době národního obrození

S Jaruškou Janečkovou se projdeme historií
naší paní Hudby.

20. 4. Martin Lanta
Archeologie v našem regionu

Archeologie není mrtvý obor. I dnes ovlivňuje
pohled na minulost.
Přednášková odpoledne se tradičně uskuteční na sále Pellyho domů ve středu od 14.30
hodin. O kulturní začátek se postarají učitelé a
žáci naší základní umělecké školy.
Zveme nové studenty, případně zájemce
o jednotlivé přednášky. Cena semestru pro
řádně přihlášeného je 200 Kč, vstupné na jednotlivá přednášková odpoledne jsou za 60 Kč.
Řádně přihlášený student získává slevu na
zájezdy.
V TOMTO SEMESTRU PLÁNUJEME
TYTO VÝLETY:

1) Praha – Kramářova vila

2) Návštěva zámku Fr. Kinského v Kostelci
nad Orlicí
3) Pokračování putování po kostelech
Broumovska se Zdeňkem Streubelem

Ida Jenková
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NOVÁ KRITÉRIA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ

Od 1.1.2016 vstoupila v platnost nová kritéria pro přidělování městských bytů v majetku města Police nad Metují. Kritéria pro přidělování
městských bytů v Polici nad Metují zpracovala bytová komise a následně byla schválena Radou města Police nad Metují. Jedná se o dokument,
ve kterém je popsán postup při podání žádosti o byt, podmínky přijetí žádosti, povinnosti žadatelů, postup při posuzování žádosti, postup při žádosti o výměnu a zánik nájmu bytu. Cílem kritérií je mít v městských bytech nájemníky, kteří se budou chovat v souladu s dobrými mravy a  budou
řádně platit nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
1. Úvod
Těmito kritérii se stanoví pravidla pro
přidělování bytů v majetku města Police nad
Metují
Bytem se rozumí místnost nebo soubor
místností, které jsou určeny k bydlení, mohou
k tomuto účelu sloužit.
Obecní nájemní byty jsou v majetku
města Police nad Metují a jsou spravovány Technickými službami s.r.o. Police nad
Metují.
Nájemní vztahy na tyto byty se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Schválení přidělení bytu je v kompetenci
Rady města Police nad Metují, RM rozhoduje
na základě doporučení svého poradního orgánu – bytové komise.
2. Podání žádosti a seznam žadatelů o byt
Každý žadatel o získání nájemního bytu
musí podat žádost na předepsaném tiskopise, který obdrží na Městském úřadě v Polici
nad Metují v kanceláři sociálního odboru či
odboru investic, majetku a životního prostředí, případně je možné si formulář stáhnout ze
stránek www.meu-police.cz. V případě neočekávané události je možné byt přidělit i bez
podané žádosti (havárie, služební byt apod.)
Je povinností žadatele dbát o to, aby údaje
uvedené na žádosti byly úplné a odpovídaly
skutečnosti, při změně údajů je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit.
Žádost o byt je zaznamenána do evidence
došlé pošty úřadu a dále předána a zapsána do
seznamu žadatelů o byt, evidence je vedena na
sociálním odboru a příslušným zaměstnancem
pravidelně aktualizována. Kopii žádosti dále
obdrží starostka města a referentka správy
majetku.
3. Podmínky přijetí žádosti
Přijetím žádosti nevzniká povinnost města
Police nad Metují žadateli byt přidělit.
Žádost o byt může podat občan České republiky starší 18-ti let, způsobilý k právním
úkonům.
Další podmínkou pro přijetí žádosti je
bezdlužnost tohoto žadatele vůči městu Police
nad Metují, tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením z finančně-správního odboru
Městského úřadu Police nad Metují.
Žádost o byt nelze převést na jinou osobu.
Do seznamu žadatelů nebude zařazen žadatel, u kterého bylo zjištěno, že v minulosti
v jeho případě došlo k porušování právních
předpisů ve vztahu k užívání bytů, domovních
řádů a dobrých mravů, či žadatel obdržel výpověď ze strany pronajímatele pro porušování
povinností nájemce.
S údaji uvedenými v žádosti bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Žadatel svým podpisem v žádosti dává souhlas se zpracováním
osobních údajů uvedených v žádosti.
Žádost je vyřazena ze seznamu žadatelů,
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nesplňuje- li výše uvedené podmínky, je-li bytová potřeba žadatele vyřízena, zjistí-li se, že
žadatel uvedl nepravdivé údaje. Tato skutečnost se zdůvodněním bude žadateli oznámena
písemně, telefonicky, případně e-mailem.
Po 3 letech od podání žádosti je žadatel
povinen svoji žádost obnovit a potvrdit, že na
žádosti trvá. V případě, že tak neučiní, má se
za to, že jeho potřeba přidělení bytu pominula
a žádost bude vyřazena se seznamu žádostí.
Žadatel o byt je povinen svoji žádost stáhnout v případě, že si vyřeší svoji bytovou situaci jiným způsobem.
4. Posuzování žádostí ze seznamu evidence žadatelů o byt a přidělení bytu
Bytová komise vychází z naléhavosti jednotlivých případů a potřeb žadatelů s ohledem
na aktuálně uvolněný byt. Množství přidělovaných bytů je závislé na počtu uvolněných
bytů.
Dále bytová komise při svém doporučení
Radě města Police nad Metují bere v úvahu
následující:

yy Žadatel je občan s trvalým pobytem na území města Police nad Metují a jeho spádových
obcí
yy Manželé s nezletilými dětmi
yy Žadatel přišel o své bydlení z důvodu živelné
pohromy
yy Žadatel se chce ve městě Police nad Metují
přihlásit k trvalému pobytu a založit zde rodinu
yy Doba od podání žádosti a její zapsání do evidence
yy Splněné závazky vůči městu
yy Žadatel vykonává práci v zájmu zajištění služeb pro občany města
yy Doložený příjem žadatele, kterým bude hradit
nájemné a služby spojené s užíváním bytu
yy Žadatel i osoby trvale s ním žijící ve společné
domácnosti musí mít v době podání žádosti
zajištěný příjem z výdělečné činnosti, s výjimkou příjemců starobního nebo invalidního
důchodu, osoby celodenně pečující o člena
domácnosti závislého na této pomoci, osoby
pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo
rodičovský příspěvek, popř. jiné dávky státní
sociální podpory.
yy Žadatel či člen jeho domácnosti má v Polici
nad Metují zaměstnání.

Pokud žadatel pobírá dávky hmotné nouze
a nemá žádný jiný příjem, doporučí bytová komise přidělení bytu snížené kvality.
Vybraný žadatel bude osloven některým
ze členů bytové komise, bude mu umožněna
prohlídka volného bytu. Dále bytová komise
vybere případné náhradníky. Žadatel následně
sdělí, zda má o nabízený byt zájem. Referent
správy majetku předloží žadatele ke schválení
Radě města Police nad Metují na jejím nejbližším zasedání.
Po projednání RM a schválení či neschválení návrhu bude žadatel seznámen s
výsledkem rozhodnutí RM. Výpis z usnesení

bude zaslán také pověřenému pracovníkovi Technických služeb Police nad Metují. V
případě, že se jedná o byt dotační, je nutné,
aby budoucí nájemník doložil příjmy za uplynulých 12 měsíců před podepsáním nájemní
smlouvy. Příjmy je nutné doložit u všech členů
společné domácnosti. Dále je třeba doložit výpis z katastrálního úřadu, že nevlastní žádnou
nemovitost.
Žadatel musí mít v době, kdy mu je byt
přidělen, prokazatelný příjem, ze kterého bude
hradit nájemné a služby spojené s užíváním
bytu.
Po přidělení bytu je žadatel povinen přihlásit se zde k trvalému pobytu.
Nájemní smlouva a její případné dodatky bude s nájemcem uzavřena v kanceláři
technických služeb. Vlastní předání bytu provede oprávněný pracovník technických služeb. Nájemní smlouva je uzavřena vždy na
dobu určitou s možností prodloužení (vyjma
DPS), bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Oprávněný
pracovník technických služeb také předává
nájemníkovi vyúčtování za služby spojené s
užíváním bytu, zasílá výzvy k úhradě nájemného a služeb, zasílá výpovědi, povoluje případné opravy a úpravy prováděné nájemcem
a ve spolupráci s bytovou komisí, nebo Radou
města Police nad Metují řeší případné stížnosti
nájemníků. Stejně tak i členové bytové komise jsou oprávněni upozorňovat nájemníky na
dlužné nájemné či na povinnost nájemníků
dodržovat pořádek ve společných prostorách
domu.
5. Výměna bytu
Pronajaté městské byty lze vyměnit na základě žádosti žadatele o výměnu. Žádost bude
projednána bytovou komisí a návrh předán ke
schválení RM. Žádost o výměnu nezakládá
povinnost města této žádosti vyhovět. Žádost
o výměnu bytu bude projednávána jen v případě, že žadatelé nemají žádné závazky vůči
městu a dodržují povinnosti nájemce dle nájemní smlouvy.
6. Zánik nájmu bytu
Nájem zanikne písemnou dohodou mezi
pronajímatelem a nájemcem nebo výpovědí dle příslušných ustanovení Občanského
zákoníku.
7. Závěrečná ustanovení
Součástí těchto kritérií je formulář žádosti
o byt.
Tyto zásady mají doporučující charakter
pro doporučení bytové komise a následné rozhodování Rady města Police nad Metují.
Kritéria pro přidělování bytů byla schválena Radou města Police nad Metují na jejím zasedání dne 21. 12. 2015 usnesením
č. 02/25/2015 a jsou platní od 1. 1. 2016.
Těmito kritérii není dotčen postup při žádostech o byt podaných do 31. 12. 2015.
Ida Jenková, starostka
Bc. Hana Plná a Ilona Kejdanová MěÚ
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 01 A 02 /2016 ZE DNE 11. 1. A 18. 1. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala finanční vyrovnání předplaceného nájemného za užívání bytu č. 3 v domě
čp. 209 v Polici nad Metují, které zaplatil pan
A. K. na základě smlouvy o půjčce.
II. schvaluje uzavření dohody o finančním
vyrovnání smlouvy o půjčce za byt č. 3 v
domě čp. 209 ze dne 7. 8. 1997 mezi městem
Police nad Metují a A. K., uživatelem bytu č.
3, spočívající ve vrácení předplaceného nájemného za období leden - únor 2016 ve výši
3.312,- Kč.
III. pověřuje odbor IMŽP sepsáním dohody
o finančním vyrovnání a starostku městu Mgr.
Idu Jenkovou jejím podpisem.
I. projednala záměr pronájmu pozemků p.č.
215/9 a p.č. 215/15 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č.
215/9 o výměře 1685 m2 a pozemku p.č.
215/15 o výměře 30 m2, oba v k.ú. Velká
Ledhuje.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejnit záměr
pronájmu na úřední desce města.
I. vzala na vědomí žádosti P. H. a T. Ř. o
odklad plnění závazku výstavby rodinných
domů na pozemcích zakoupených od města ve
Wihanově ulici.
II. pověřuje odbory FS a IMŽP zasláním žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
o udělení výjimky z dotačního podprogramu
Podpora výstavby technické infrastruktury pro
rok 2009, akce 25 TI Police nad Metují ev.č.
1175130182.
I. projednala přijetí sponzorského daru přísp. organizací MŠ Police nad Metují, okres

Náchod
II. souhlasí, aby MŠ Police nad Metují přijala
od rodičů sponzorské dary ve výši 5 000,- Kč.
I. projednala změnu usnesení č. 11/14/2015,
odst. d) ze dne 7. 7. 2015
II. ruší své usnesení č. 11/14/2015, odst. d)
o vedení hrobky č. H-1-8V/H jako „obecní“ a
souhlasí, aby byla tato hrobka nadále užívána
rodinou V.
I. projednala předložené návrhy smluv příkazních ve věci obstarání správy nemovitostí,
a ve věci obstarání správy a údržby kotelen
v budově muzea Merkur a v budově divadla,
a smlouvy o dílo ve věci zajištění správy a
údržby majetku města uzavírané mezi městem
a Technickými službami Police nad Metují,
s.r.o.
II. schvaluje uzavření uvedených smluv.
III. pověřuje starostku městu Idu Jenkovou
jejich podpisem.
I. projednala projektový záměr
II. schvaluje podání žádosti o podporu projektu „Zvýšení akceschopnosti JPO II Police
nad Metují“ z Integrovaného regionálního
operačního programu.
III. pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou
projektové žádosti.
I. projednala parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku: „Zvýšení akceschopnosti
JPO II Police nad Metují“.
II. schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Zvýšení akceschopnosti JPO II
Police nad Metují“.
1. Nabídková cena váha 100%.

2. Obeslané firmy: THT Polička s. r. o.
Starohradská 316, 572 01, Polička; KNĚŽEK
s. r. o., Palkovice 597, 739 41 Palkovice; STS
Prachatice a. s., Těšovice 62, 384 21 Husinec;
FD servis Praha s. r. o., Kuří 26, 251 01 Říčany
u Prahy; D.I.K. Consulting s. r. o., K Větrovu
543, 251 68 Kamenice
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Xenie Ulrichová - správa dotací,
Jiří Hubka - velitel JSDH (náhradníci: Ing.
Pavel Scholz - investiční technik, Ing. Pavel
Pohner - tajemník, DiS. Vítek Hynek - investiční technik)
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a hodnocení nabídek.
I. projednala výsledek výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice - obnova pískovcového
oplocení“
II. schvaluje:
a) jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice obnova pískovcového oplocení“ pana Alana
Doupala, IČO 145 83 526, se sídlem Světlov
98, Šternberk 785 01, s nabídkovou cenou 180
400,- Kč bez DPH (tj. 207 460,- Kč včetně
DPH)
b) podání žádosti o dotaci do oblasti „Obnova památkového fondu na území
Královéhradeckého kraje na projekt s názvem
„Pěkov - sousoší Nejsvětější Trojice“.
III. pověřuje starostku města k podpisu
smlouvy o dílo a Xenii Ulrichovou podáním
žádosti.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI UKONČENA

Vážení spoluobčané, milý rodiče v říjnovém a srpnovém čísle jsme informovali o
plánované rekonstrukci nejen dětského hřiště
na sídlišti.
Rekonstrukce probíhala od listopadu až do
úplného konce roku. Trochu nás trápilo deštivé a mokré počasí, které znemožňovalo práci
těžké techniky při terénních úpravách a tak se
dodělávalo ještě na Silvestra. Ač to na první
pohled tak nevypadá, byl odveden velký kus
práce.
Nejprve byly odstraněny břízy, které svými kořeny deformovaly a znečišťovaly asfaltovou plochu. Následovala demontáž herní
sestavy u „sjezdovky“, která sloužila našim
dětem od r. 2006. Následovalo odstranění původních betonových obrub, odtěžení kačírku,
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zhotovení dopadových ploch
pro zvýšení bezpečnosti
našich dětí. Potom již přišly na řadu terénní úpravy.
Vyrovnání šikmého terénu do
roviny, zarovnání břehů, instalace 3ks dřevěného schodiště, betonáž obrub, dovoz a
zasypání dopadových ploch
potřebnou vrstvou kačírku.
Přesun kovové průlezky a
vykopání patek pro novou 3,5m vysokou lanovou pyramidu, která nahradí odstraněnou herní sestavu. Nově také bylo instalováno umělé
osvětlení asfaltové plochy. Rekonstrukce byla
spojena i s nákupem nových prvků. Toto hřiště
patří mezi hojně navštěvované nejen veřejností, ale především také
MŠ a ZŠ. Jak jste se již
dočetli, jedním z nových
prvků bude 3,5m vysoká lanová pyramida,
dále 5m dlouhá průlezka
„Pejsek“, 4 místné pružinové houpadlo, kovová
trojhoupačka vybavená
hnízdem pro batolata,
hlubokým sedákem pro
sedící děti a prknem pro

děti, které jsou již zcela stabilní. V neposlední řadě dětský domek s malou skluzavkou
pro děti do 3 let. Zároveň bude využit jeden
z břehů, kam bude instalována zpět skluzavka
z odstraněné sestavy. Celý prostor byl řešen
koncepčně tak, aby nejmenší děti a maminky
s kočárky měly vyžití v té nejvrchnější části
hřiště, starší děti se mohly vybít na pyramidě,
herní sestavě, pneumatikách nebo na asfaltovém hřišti. Všechny tyto nové prvky budou
instalovány počátkem jara, kdy bude také
dokončena drobná terénní úprava a osetí celé
plochy travním semenem. Věřím, že tato vizualizace Vám dostatečně přiblíží podobu nového hřiště a s novými prvky budete spokojeni
nejen Vy, ale především Vaše (naše) děti.
Martin Balák - sportovní referent
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Zpráva o činnosti komise pro obřady a slavnosti
města Police nad Metují za rok 2015

Rok 2015 je nenávratně minulostí, proto
si připomeneme, které akce jsme připravili, a
kterých jsme se zúčastnili. V naší komisi letos
pracovalo 12 členů, dále 4 aktivistky v části
obce Pěkov, 2 aktivistky v části obce Hlavňov.
Vítání občánků – v 7 obřadech bylo uvítáno
32 dětí. Děkujeme MŠ a ZUŠ za účast na těchto obřadech.
Pasování předškolních dětí na školáky – akce
MŠ. Které se dvě členky účastní. Předaly dětem publikaci pro prvňáčky.
Uvítání prvňáčků v ZŠ – letos 3 třídy. Dětem
jsme zakoupili pohádkové knížky a předali
Pamětní list města. Královéhradecký kraj pro
ně připravil tzv. bezpečnostní kufřík s různými školními pomůckami, dětský časopis, reflex. pásky apod. S vedením města se zúčastnila v ZŠ i členka komise.
Rozloučení se žáky devátých tříd – předávání
závěrečného vysvědčení – akce školy. Členky
komise předaly Pamětní list města.
Janského plakety – OSČČK v Náchodě
oceňuje každoročně dobrovolné dárce krve a
krevní plazmy. 26.11.2015 bylo v Divadelním
klubu KD oceněno 25 dárců. Komise se akce
účastní a podílí se na financování dárků oceněným a na občerstvení.
Stříbrné podvečery – 25 let trvání manželství, si připomenuly páry, které přijaly

naše pozvání. Akci připravujeme 2x ročně.
V květnu se zúčastnilo sedm, v listopadu pět
manželských párů. Stříbrným párům jsme
věnovali malý dárek a květiny. Rádi bychom
přivítali i ty manželské páry, které uzavřely
sňatek před jiným úřadem.
Zlaté svatby – letos nebyl žádný obřad, pouze jednomu páru jsme poslali blahopřejnou
gratulaci.
Diamantové svatby – 60 let trvání manželství
letos oslavily v obřadní síni dva manželské
páry se svými nejbližšími. Jedni „diamantoví
manželé“ požádali o návštěvu v rodině, kam
zavítala paní starostka a předsedkyně komise.
Kamenná svatba – 65 let manželství – toto
vzácné jubileum oslavil jeden manž. pár. Při
těchto obřadech nám ochotně zahrají učitelé a
žáci ZUŠ. Moc děkujeme.
Návštěvy v DD – obyvatele DD navštěvujeme
při příležitosti jejich jubileí, ale také o svátku
Dne matek a před Vánoci. Věnujeme květiny
a sladkosti.
Vzpomínka na zemřelé – i letos jsme v urnovém háji hřbitova připravili pietní akt, který
moc pěkně doplnila děvčata ze ZUŠ přednesem klasické hudby. Bylo to pohlazení po
duši, děkujeme jim i p. učiteli.

Člen komise, p.Lichter, který se dlouhá
léta loučil na přání pozůstalých se zemřelými,

ze zdravotních důvodů bude končit. Je nám to
moc líto, jeho citlivá slova, doplněná poezií,
budou při těchto smutných chvílích scházet.
Moc a moc děkujeme za jeho práci. Členem
komise zůstává i nadále, proto se nelučíme.
Paní Věře Kohlové ze Suchého Dolu děkujeme, že přebírá štafetu v této nelehké práci.
Pozůstalým rodinám zasíláme kondolenci.
Životní jubilea – 70 a 75 let zasíláme gratulace, v letošním roce 83 jubilantům. Oslavence
osmdesáti a osmdesátipětileté pak navštěvují
členky komise s malým dárkem osobně, pokud si to jubilant přeje. Letos jich navštívily
40. Šest našich občanů oslavilo vzácné jubileum – 90 let. Navštívila je paní starostka
s předsedkyní komise.
V obci Pěkov a Hony navštěvují aktivistky komise občany již při příležitosti 70,75,80
a více let. Letos tak potěšily 17 jubilantů.
V Hlavňově aktivistky komise navštívily 15
jubilantů s malým dárkem.
Členové komise se dále účastní akcí
města, např. výročí konce 2.světové války,
Dne válečných veteránů apod.
Co závěrem – někdy stačí málo, abychom
potěšili lidi kolem nás. Budeme se o to snažit
i v roce příštím a rádi uvítáme připomínky i
náměty k naší práci.
Zdeňka Šváblová, předsedkyně komise
pro obřady a slavnosti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
K 31.12.2015 mělo město Police
nad Metují dle dostupné evidence
4 153 obyvatel.

Jubilea
V prosinci 2015 slavili
70 let

pan Bedřich Erben
paní Maria Popadincová
paní Věra Stuchlíková
paní Eva Vítová
75 let pan František Pivoňka
85 let pan Josef Nosek
90 let Jarmila Štanclová

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a krásné dny plné pohody
v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou
teprve slavit své výročí, a nepřejí si
být jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují. hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

8

Ohlédnutí za rokem 2015
Svatby

V roce 2015 bylo v našem správním obvodu uzavřeno celkem 49 manželství. S tímto počtem
si držíme dlouhodobý průměr, v roce 2014 bylo uzavřeno 54 sňatků, v 2013 – 44, v 2012 – 50, v
2011 – 46 sňatků. Pravdou je, že zájem o uzavření manželství u nás nám „dělají“ hlavně krásná a
magická místa v okolní přírodě. Mimo obřadní síň jsme oddávali 22x. Nejčastěji na Hvězdě (11x), u
Suchodolské kapličky (5x), u Slavenských hřibů 3x. Poslední roky se snoubencům líbí „U Kaštanu“
na Petrovicích (loni 3x). Krásná a dojemná svatba byla v České Metuji pod Stoletou lípou.
Církevních obřadů bylo devět, z toho 7 římskokatolických a dva čs.husitské.

Evidence obyvatel

Statistika nelže – stále ubýváme. V loňském roce bylo narozených 22 dětí, zemřelých občanů 52.
Přistěhovalo se 92 lidí, odstěhovalo 109. Oproti roku 2014 pokles o 20 obyvatel. Zdá se to málo, ale
za 10 let, co si tuto statistiku vedu, je to úbytek 152 lidí. A to už není málo na naše městečko.

Diamantové,
Zlaté a Stříbrné
svatby
Vážení manželé,
kteří v roce 2016 oslavíte kulaté výročí
od uzavření manželství, tedy 25 let (stříbrnou svatbu), 50 let (zlatou svatbu), 60 let
(diamantovou svatbu) nebo 65 let (kamennou) - pokud máte zájem o slavnostní připomenutí svého manželského slibu a neměli
jste svatební obřad v Polici nad Metují, obraťte se na matriku městského úřadu, kde se
domluvíme na podrobnostech.

Vítání občánků
Vážení rodiče,
v případě, že máte zájem zúčastnit se slavnostního
Vítání občánků a nechodíte se svým děťátkem k paní
MUDr. Marcele Výravské, přihlaste Vaši ratolest na
matričním úřadě.
Kontakt::
Dagmar Hambálková
MěÚ, Masarykovo náměstí 98, matrika
tel. 491 509 990 ,
e-mail: hambalkova@meu-police.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa
		
8 - 11,30 a 12,30 - 17
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O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í

Kolektivní systém EKO-KOM a změny pro letošní rok
Město Police nad Metují je již 15 let zapojeno do kolektivního systému EKO-KOM. EKOKOM je autorizovaná obalová společnost, která
byla založena pro zajištění zákonné povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů pro výrobce,
plniče, dovozce a distributory obalů a balených
výrobků. Tato jejich povinnost se pak uskutečňuje
z velké částí prostřednictvím měst a obcí a jejich
odpadových systémů. Logo kolektivního systému
EKO-KOM můžete vidět na obalech, na nádobách
pro tříděný odpad, na taškách na třídění odpadu, na
příležitostných reklamách, plakátech, letácích a výchovných materiálech, podporujících třídění odpadů apod. Za tuto spolupráci dostávají města a obce
od EKO-KOMu čtvrtletní finanční odměnu. Systém
odměňování se postupně vyvíjel a dnes je stanoven
tak, aby vedl města a obce k efektivnímu nastavení
odpadového systému, který by měl být s minimem
překážek dostupný pro většinu občanů. Obecně lze
ale říci, že čím více odpadu se podaří vytřídit, tím,
vyšší je odměna, a tedy příspěvek do rozpočtu města, na pokrytí odpadových nákladů. Pro letošní rok
připravila spol. EKO-KOM několik úprav. Budou
se týkat nového rozdělení do velikostních skupin

podle počtu obyvatel, dále bonusu za zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě (jedno průměrné
sběrné místo v polické velikostní skupině by nemělo být pro více než 153 obyvatel), dále aktualizace
sazeb pro jednotlivé vytříděné komodity, také bonusu za efektivní využití sběrné sítě a bonusu za
omezení produkce odpadů z domácností a maximalizace jejich využití (celková produkce odpadu
z domácností by neměla být vyšší než 350 kg na
obyvatele a rok a podíl vytříděných odpadů by měl
být minimálně 20%). Upravena bude také sazba za
zajištění využití odpadů z obalů a procentický podíl
obalové složky z celkového množství jednotlivých
vytříděných odpadů.
Od roku 2013 celková výše roční odměny městu klesá. Uvidíme, zda výše uvedená úprava tento
pokles zastaví a na jakou celkovou výši odměny se
v letošním roce město dostane. V každém případě
bude ale záležet především na polických domácnostech, jak zodpovědně budou třídit a plnit kontejnery
na tříděný odpad. Třídí celá Police, je to snadné
velice.

Ing. Jan Troutnar, město Police n. M.

Tašky na třídění
odpadu

Ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s. pořídilo město Police n. M.
tašky na tříděný odpad. Jsou určeny
bezplatně pro polické domácnosti
a jde o 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 jsou ve dvou
velikostech, větší - cca 25 x 35 x 50 cm
a menší - cca 25 x 25 x 40 cm.
Kdo máte o tuto sadu tašek zájem, zajděte na polickou radnici,
do kanceláře odboru investic, majetku a životního prostředí (IMŽP),
kde Vám budou vydány.

KNIHOVNA

Knihovna v roce 2016

Opět stojíme na prahu nového roku a přemýšlíme, jak s ním co nejlépe naložit. Co to znamená v knihovně – je to co největší počet čtenářů? Je to co nejvíce knížek na regálech? Je to
co nejvíce návštěvníků našich akcí? Doufám, že
ani Vy nevidíte cíl v kvantitě. V polické knihovně
se snažíme každému návštěvníkovi individuálně
nabídnout co nejlepší služby, ať už jde o knížku,
časopis, informaci, kulturní zážitek či „jen“ příjemně strávené odpoledne. Proto budujeme knižní a informační fond. Za rok 2015 jsme nakoupili
či získali darem 1012 knih a AV medií (nejvíce
bylo knížek a to 986 svazků). Jen v Polici (bez
poboček Hlavňov a Pěkov) jsme odebírali 85 titulů časopisů.
Některé tituly časopisů objednáváme z remitendy s velkou slevou. Jedná se o starší čísla
vrácená ze stánkového prodeje (cca 2 měsíce), u
kterých není prioritou aktuálnost nebo sezónnost.
Koncem každého kalendářního roku provádíme
analýzu využívání jednotlivých titulů a odběr
přehodnocujeme. Z nových titulů roku 2015 to
byly např. Lidové noviny, Krásný venkov, Pošli
recept, Ona ví a v letošním roce chceme obohatit
nabídku o Gurmet.
Samozřejmě nemůžeme mít ve fondu všechny vycházející knihy. Pokud v knihovně nemáme
žádanou knihu či článek, objednává je kolegyně
Bc. Helena Sauerová čtenářům prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven
na území ČR. Díky její preciznosti je dohledána
většina knih a článků. V r. 2015 bylo zasláno 402
objednávek a do konce roku přišlo 390 vyřízených požadavků, většinou na knihy ale i na kopie
článků. A z těch 12 ještě minimálně 7 přijde na
začátku roku 2016 (i v jiných knihovnách mají
pořadníky rezervací). Helenka se snaží najít knihu v knihovně, kde na ni nečeká řada čtenářů,
aby zajistila našemu čtenáři co nejrychlejší dodání. Ale ani v jejích silách není přeskakovat pořadí
objednávek.
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Knihovna v rámci rozšiřování nabídky služeb zakoupila licenci na Elektronickou knihovnu právních předpisů Konzultant. Ta je tematicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů
(modulů). Zahrnuje běžně přístupné zákony a
další právní normy zobrazené v časové rovině
od původního až po aktuální znění. Kromě těchto právních předpisů obsahuje i judikáty (soudní
rozhodnutí) z daňové a účetní oblasti. Nemalou
součástí jsou také vzory smluv a podání, jež
jsou zpracovány na základě platných právních
předpisů.
Čtenářům nabízíme další novou službu.
Jedná se o aplikaci pro mobilní zařízení (chytré telefony a tablety) SMARTkatalog, která
umožní prohledávat katalog knihovny a zjistit,
zda už knihovna nabízí nejžhavější knižní novinky. Aplikace je dostupná zdarma jak pro zařízení na bázi Android, tak pro zařízení značky
Apple. Mohou ji využívat jak čtenáři, tak i neregistrovaní uživatelé, potřebují mobilní zařízení
s přístupem na internet. Výhodou aplikace je, že
podle GPS souřadnic dokáže nabídnout nejbližší
knihovnu ve vašem okolí.
Nejdůležitější je ovšem vstřícný individuální přístup ke každému návštěvníkovi. Běžně
jsou čtenáři nabízeny novinky případně starší
knížky dle jeho čtenářského zájmu. Odborně se
tomu říká „individuální čtenářský plán“ a opětovně se vrací jako nová doporučovaná metoda
práce. Ale ani knihovnice neví vše, proto jsme
v knihovně vděční za knižní tipy od čtenářů.
Řada knih byla zakoupena právě na doporučení
čtenářů.
Také dětské oddělení a v něm kolegyně Mgr.
Katka Boučková chystá řadu akcí. Průběžně vás
a hlavně děti budeme informovat. Podali jsme
také žádost o dotaci z grantu Knihovna 21. století s projektem „Čteme společně – podpora
čtenářství u dětí“. Společným čtením chceme
pomoci dětem odhalit všechna dobrodružství,
poznatky a krásy, skryté mezi řádky knih. A na
podporu čtenářství budeme orientovat i další

akce knihovny nejen pro děti.
V každém Polickém měsíčníku se setkáváte
s nabídkou nových knih, kterou pečlivě připravuje kolegyně Dáša Ducháčová. Tyto nabídky
najdete i na našich webových stránkách na adrese http://www.knihovna-police.cz/index.

php/sluzby-knihovny/mn-nabidka-literatury/mn-vyber-dd.html.

Ovšem knihovna musí plnit i litery zákona a
Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. V § 16 ukládá:
K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným
stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu, a to a) jednou za 5
let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000
knihovních dokumentů. Čeká nás tedy v letošním
roce revize knihovního fondu včetně výměnného
fondu pro obecní knihovny našeho obvodu. Pro
čtenáře to ovšem znamená komplikaci – uzavření
knihovny na přelomu června a července. O přesném termínu budeme informovat, až nám rada
města schválí termín revize a uzavření knihovny.
I přes tuto, pro čtenáře nepříjemnost, chceme nabídnout příjemné prostředí plné knih, časopisů a pohody a pozvat vás k návštěvě knihovny.

Společné čtení se
Senior klubem Ostaš

Opět se sejdeme nad stránkami knih při společném čtení 23. února, 8. března, 12. dubna,
10. května a 14. června 2015 vždy v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny.
V lednu jsme zahájili nad stránkami
z Listování v polických kronikách od Miroslava
Pichla. Co všechno se v Polici odehrálo. Vybrali
jsme si hlavně úsměvné příhody. Velký dík patří
panu Františku Pivoňkovi. Ona ta stará čeština
někdy láme jazyk.
Humor nás neopustí ani v únoru. Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
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Noc s Andersenem

- proběhne v knihovně ve dnech 1. – 2.
dubna 2016. Nocování v knihovně je určeno
pro žáky třetího ročníku. Ti již od ledna plní

všichni žáci (registrovaní i neregistrovaní
v knihovně), Noci s Andersenem pouze prvních dvacet úspěšných luštitelů z celkového
počtu čtyřicet jedna. K dnešnímu dni je již 11
„lůžek“ obsazených.

Jarní prázdniny

Knihovna města Police nad Metují nabízí
školním dětem v době jarních prázdnin rozšířenou půjčovní dobu v dětském oddělení.
V pondělí 8. 2. 2016 od 9 hodin do 17 hodin,
ve čtvrtek 11. 2. 2016 od 9 hodin do 16 hodin a v pátek 12. 2. 2016 od 12 do 17 hodin.
Přijďte si číst, hrát, skládat, malovat, tvořit,….
A v pondělí a ve čtvrtek bude od 10 hodin společné čtení.
Ve čtvrtek od 16 hodin proběhne pravidelné čtení pro nejmenší.

soutěžní úkoly, které je dovedou až k vyluštění tajenky, která je pomyslnou vstupenkou na
tuto akci. Možnost zúčastnit se soutěže mají

Úspěch knihy
z našeho regionu

V časopise Gurmet jsme objevili doporučující recenzi autorky Kateřiny Kočičkové

Nabídka knih
yy Agathonikiadis, George: Na Moravě nekvetou olivy.
Vzpomínková kniha režiséra zachycuje zejména téma řeckých
utečenců a život jejich komunity
na poválečné Moravě.
yy Švorcová, Alžběta: Sladký život
bez lepku.
Osvědčené recepty na domácí koláče, dorty, dezerty a slané pečivo.
yy Sudová, Šárka: Lyžníci v Karibiku, aneb, Jak jsme se nezabili při
bloudění džunglí.
Deníkový záznam z cestování po
Martiniku.
yy Dvořák, Otomar: Tajemné stezky
– pustinami středních Brd.
Místopis, dějiny, pověsti a mýty
Brd.
yy Sand, Šlomo: Jak byl vynalezen
židovský národ.

yy

yy

yy

yy

yy

Trochu jiný pohled na dějiny judaismu. Pojednání o národní identitě Izraele.
Knotek, Stanislav: Tomáš Baťa
známý i neznámý.
Vzpomínky na Tomáše Baťu juniora.
Lisák, Pavel: Vysoká hra.
Lezení v Adršpašsko-teplických
skalách v datech.
Horký, Zdeněk: Zfetovaná duše.
Skutečný příběh patologického
hráče a drogově závislého mladíka.
Musso, Guillaume: Volání anděla.
Čtivě napsaný současný romantický thriller.
Adler-Olsen, Jussi: Nesmírný.
Dánský detektivní thriller.

na knihu Domácí mlékař od paní Kláry
Hadašové. Vybíráme z ní: „Knížka je skromně
vypravená, černobílá, bez atraktivně aranžovaných fotografií, které jsou dnes u kuchařek
samozřejmostí. Z nouze však autorka udělala
ctnost, svazek je totiž stylizován jako retro sešit
s jednoduchou vazbou a přehlednou, účelnou
grafikou. A je doslova nabitý informacemi.
Mlékařina a sýrařina nejsou nejsnazší obory a Domácí mlékař je pro zájemce
pokladem. Jeho pisatelka totiž ovládá schopnost předat všechno jasně, návodně, uceleně,
od jednoduššího ke složitějšímu. O mléku je tu
všechno …
Už nějakou dobu platí, že nejcennější jsou
informace. Hadašovým patří uznání za to,
že se podělili o všechno, co na vlastní kůži a
jazyk vyzkoušeli, a zájemcům o mlékařinu to
návodně servírují doslova na stříbrném podnosu. Pokud uvažujete o větší soběstačnosti
nebo máte přístup k většímu množství mléka,
Domácí mlékař by neměl ve vaší knihovně
chybět.“ V naší městské knihovně nechybí.

Vaše knihovnice

Broumovanka

zve na nedělní setkání s hudbou a tancem. Poslední setkání se uskutečnilo 24. ledna
od 14 do 18 hodin v Broumově na Střelnici.
Vstupné 50 Kč.
Broumovanka - 11 muzikantů a 2 zpěváci –
chce v prvním pololetí letošního roku přinášet
dobrou náladu v tyto dny: 21. 2., 20. 3., 17. 4.,
15. 5., 12. 6.
Všichni - nejen dříve narození – jsou vítáni.
Ida Jenková

Vaše knihovnice

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

41. PLES

který se koná 27. 2. 2016
ve 20,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola
Hudba „Staněk - music“ Jan Staněk
Vstupné 60,- Kč
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K U LT U R A
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
SOUHRNNÝ PŘEHLED AKCÍ
NA 1. POLOLETÍ 2016

Již druhý měsíc žijeme rokem 2016, proto
bychom Vám rádi v tomto vydání Polického měsíčníku poskytli přehled kulturních,
sportovních a společenských akcí konaných v Polici nad Metují a na Policku.
Jedná se o orientační přehled s termíny do
června, zpracovaný na základě dodaných
informací. Akce budou samozřejmě během
roku ještě přibývat, některé termíny ještě
nejsou doladěny apod.
O všech akcích, ke kterým poskytnou pořadatelé podklady, budete informováni
prostřednictvím webu policko.cz, FB stránek, hlášení apod.
Děkujeme všem, kteří zareagovali na výzvu
a informace poskytli.
Pokud máte zájem o zasílání informací
(kulturní a společenské akce, kurzy, oznámení apod). – rozesíláno 1x týdně), přihlaste
se
k
jejich
odběru
na
www.policko.cz/cs/infomail.php nebo
nám
sdělte
svůj
e-mail
na
ckv(zavinac)policko.cz.
Do
předmětu
uveďte "registrace infomail".
Pro letošní rok připravujeme možnost online rezervací vstupenek, kterou bychom
chtěli zprovoznit v průběhu prvního pololetí 2016.
V nejbližší době nás čeká spolupráce na
přípravě letních novin Kladského pomezí i
letních novin Broumovska, příprava na
nadcházející turistickou sezónu, administrace uzavírek souvisejících s plánovanými
trhy a akcemi na náměstí apod.
Pellyho domy

PELLYHO DOMY
do 4. 2. 2016

JÓGA s Jarmilou Koudelkovou
ZÁPIS

POKROČILÍ: pondělí 19,00 – 20,30 hod
ZAČÁTEČNÍCI: úterý 18,00 – 19,30 hod
MÍRNĚ POKROČILÍ:
úterý 19,30 – 21,00 hod
ZAHÁJENÍ: Po 8. 2. a Út 9. 2. 2016
Přihlášky a úhrada poplatku do 4. 2. 2016 v
informačním centru.
Počet míst omezen!!
Poplatek za 10 lekcí: 850 Kč

Pátek 19. 2. 2016 od 16:30
Vzdělávací místnost Pellyho domů

Kurz
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Umět se správně a rychle rozhodnout, jak
poskytnout pomoc nebo jak nejstručněji a
přesně popsat situaci operátorovi tísňové
linky, může vést i k záchraně lidského
života.
Kurz povede společnost iPrvníPomoc
Náchod. Pod vedením profesionálů se

Polický
měsíčník
- ÚNOR
20162014 – strana 1
Polický
měsíčník
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účastníci naučí základy první pomoci.
Délka kurzu: 3,5 - 4 hod.
Každý absolvent kurzu získá osvědčení.
Minimální počet účastníků pro konání
kurzu: 8 osob
Přihlášky a platba předem, v informačním
centru: od 1. do 16. 2. 2016
Cena kurzu: 390 Kč

Neděle 21. 2. 2016 od 14:00
Sál Pellyho domů

KARNEVAL
na téma Superhrdinové

Karneval plný písniček, tance a originálních soutěží. Karnevalem nás opět provede
osvědčený tým Dětských akcí.
Vítány jsou samozřejmě masky na jakékoliv téma!
Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč

od 3. 2. 2016 od 14:30
Sál Pellyho domů
POLICKÁ UNIVERZITA
ČASU - JARO 2016

VOLNÉHO

Program na únor:
3. 2.
Sokol
–
včera
a
dnes
Eva Trejbalová, Jaroslav Novák, Jana Ševců
a
cvičenky
TJ
Sokol
Hronov
17. 2.
Jak si můžeme pomáhat?
Anna Hájková
Zveme nové studenty, případně zájemce o
jednotlivé přednášky.
Cena semestru pro řádně přihlášeného je
200 Kč.
Vstupné na jednotlivá přednášková odpoledne jsou za 60 Kč.

KOLÁROVO DIVADLO

Středa 17. 2. 2016 od 17:30
Kolárovo divadlo

SŮL NAD ZLATO

Divadelní agentura Praha

Král neporozumí slovům milované dcery
Marušky, kterými chtěla svému otci vyjádřit lásku a oddanost, nepochopí, že sůl pro
ni znamená vzácnost, bez které se nedá žít
a v náhlém výbuchu hněvu vyžene Marušku z domu. Tím přivolá na království kletbu, kterou může zlomit jen svým prozřením a přiznáním chyby. Ani mocný člověk
nemusí mít vždy pravdu...
Pohádka Boženy Šimkové (autorky např.
večerníčku Krkonošské pohádky) je určena
především dětem od 4 do 10 let, ale dobře
se baví i ostatní.
Délka představení cca 60 minut.
Předprodej vstupenek od 1. 2. 2016 v
informačním centru.
Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 18. 2. 2016 od 19:00
Kolárovo divadlo

ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII.

Divadlo Silesia Ostrava
Jedna z prvních hudebních revue legendárního Divadla Semafor prokázala za
půlstoletí své existence obrovskou životnost. Nejen díky nestárnoucím písničkám
legendární autorské dvojice, kterým sluší i
moderní háv, ale i díky kouzelnému hereckému humoru
Miroslava Horníčka, který vtiskl hereckou
pečeť titulní postavě, kterou v premiéře i v
obnovené premiéře po třiceti letech ztělesnil.
Díky úpravě Zdeňka Boubelíka se muzikál
nadechnul k novému životu a rozběhl se na
nejrůznější divadelní scény. Sáhlo po něm i
Divadlo Silesia.
http://divadlosilesia.cz/
Předprodej do 17. 2. 2016 v informačním
centru.
Vstupné:
v předprodeji 120, 90 Kč
na místě 150, 120 Kč

Sobota 27. 2. 2016 od 18:00
Kolárovo divadlo

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Základní umělecká škola v Polici nad Metují zve na reprízu autorského muzikálu na
motivy pohádky H. CH. Andersena SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, v provedení pěveckého a
tanečního oddělení a sólistů.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN

Březen 2016
(termín bude upřesněn)

GRAVITATION

Celovečerní sportovní motivační film.
„Většina lidí se prostě bojí to tam v životě
pořádně poslat,“ odpovídá Libor Podmol ve
filmu na otázku „Proč si lidi nejdou za
svým snem?“.
Gravitation není typický dokument. Staví
na úspěchu internetových motivačních
videií a v devadesáti devíti minutách tak
předává divákovi hlavně energii zabalenou
v příbězích sportovců, kteří to v životě
neměli snadné a jejich sporty nejsou v
Česku na nejvyšších příčkách popularity.
www.gravitation.cz

Úterý 1. 3. 20016 od 19:00
KINO – Kolárovo divadlo

Ma Ma

režie: Julio Medem, Španělsko, 2015,
premiéra 18. 2. 2016
Když Magdu potká v krátké době několik
životních tragédií, nesrazí ji to na kolena,
naopak získá novou chuť do života a
uvědomí si, jak důležité jsou vztahy k těm
nejbližším. Magda v podání okouzlující
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Penélope Cruz je silná, milující a i v těch
nejtěžších chvílích dokáže brát věci s
nadhledem. www.aerofilms.cz
Vstupné: 60 Kč

tickým Německem v rámci programu Riese. Komplex vznikl v podzemních prostorách pod Sovími horami v dnešním Polsku,
tehdy však šlo o oblasti, které patřily Německu. Podzemní komplex Osówka se
nachází u obce Gluszyca. V komplexu se
seznámíte s historií objektu, s osudy lidí
pracujících nad projektem Riese a dozvíte
se mnoho dalších zajímavostí spojených s
Osówkou, Sovími horami a Dolním Slezskem. Můžete si vybrat ze 4 tras – historickou, extrémní, expediční trasu Riese nebo
vzdělávací trasu pro děti. Na jaře bychom
chtěli uskutečnit jednodenní zájezd právě
na toto zajímavé místo. Bližší informace
budou sděleny.
http://www.osowka.pl/

Sobota 19. 3. 2016 od 18:00

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Divadelní spolek ŠEMBERA
Vysoké Mýto

DS Šembera se v posledních letech
zaměřuje převážně na muzikály a hudební
komedie. Muzikál Noc na Karlštejně, který
podle veselohry Jaroslava Vrchlického
napsal Zdeněk Podskalský, je i po čtyřiceti
letech od uvedení na filmové plátno stále
populární. Výborná divadelní komedie je v
muzikálovém
provedení
umocněna
skvělou hudbou a písněmi od Karla
Svobody a Jiřího Štaidla. Divadelní spolek
Šembera ve své inscenaci vycházel z
populární filmové verze muzikálu. Je v ní
mnoho komických situací, vtipných
dialogů, všechny populární písně, skvělá
hudba, pestré taneční vložky i šermířské
souboje.
Diváci určitě uvidí muzikál takový, jaký má
být!

Vstupné 100 / 80 Kč
Předprodej: od 1. 3. 2016

INFORMAČNÍ CENTRUM

Aktuální předprodeje, které probíhají
v únoru v informačním centru:
Jóga (do 4. 2. 2016)
Sůl nad zlato – pohádka (17. 2.)
Muzikál Sněhová královna (27. 2.)
Koncert Michal David (20. 5., Hronov)
Šest žen Jindřicha VIII. (18. 2.)
Kurz základy první pomoci (19. 2.)

PŘEDSTAVUJEME:

PODZEMNÍ KOMPLEX OSÓWKA (PL)
Místo, kde měla vzniknout nacistická atomová puma.
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Jedná se o jeden z nejzajímavějších podzemních komplexů vybudovaných nacis-

Provozní doba informačního
centra v ÚNORU:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30 - 12:00

O víkendech a svátcích zajišťuje prodej
turistických suvenýrů Muzeum papírových modelů,
9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hod.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

IX. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES
Poděkování

V pátek 22. ledna se na sále Pellyho domů
uskutečnil již devátý ples, který pořádá
město Police nad Metují ve spolupráci
s Ostrostřeleckou gardou polickou.

Děkujeme
tomboly:

všem,

kteří

přispěli

do

Drogerie Teta
MycoMedica
ZD Ostaš Žďár nad Metují
Skrblíkův ráj
Lékárna Kuklík
Městská lékárna
Koloniál Renata
Obuv Eigl
Hračky Havlík
Chovatelské potřeby
Zdravá výživa
Drogerie Vávrovi
Papírnictví Němeček
Tabák Horáková
Mr. Sport Zdeněk Ševců
Sport Nikola Řezníčková
Bowling Bar Pluto
Bufet Šnábl
Centrum krmiv ARHIS
VaK Náchod
Truhlářství Langhamer a Pohl
ManMat
Mgr. Dorota Budařová
Město Broumov
Kovářství Drašnar
Pizzerie Janeba
Viridium
BB kavárna
Sport centrum Helena
Ateliér Barvínek - Martina Nosková
Vínečko Sodomková
Jídelna Pellyho domy – Martin Exner
Keramika Raelis – Radka Elišová
Ferona Hradec Králové
Agentura pro rozvoj Broumovska
Pejskar & spol.
Keramika Hauk
Milena Prádlerová
JAFRA
Česká spořitelna
Pneuservis Doležal
Butik Břeská
Tuan Tran
Zelenina Suchomel
Knihkupectví Kohl
Zlatnictví Vávrová
Veratex
VEBA a.s.
Technické služby
Květinářství U Petry
Krásné věci
Kadeřnictví IRIS
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka
Obec Velké Petrovice
Marius Pedersen
Nehtová modeláž Monika Haklová
Kadeřnictví Veronika Klusáčková
Galanterie Beranová
Stáčírna Karpfová
Zahradnictví Zobal
Krásné věci
Berkovi Hlavňov
Elpol
Klášter Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska
Berkovi Hlavňov
Obec Suchý Důl
Lékárna Na středisku
Čápovi Pěkov
CK Alpin Tour
Město Police nad Metují
Merkur Police nad Metují
Integraf Náchod
a mnoho dárců, kteří si nepřáli být jmenováni

Fotky z plesu i dalších akcí najdete na
www.facebook.com/pellyhodomy

*******
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

LETEM SVĚTEM S MUZEEM
Jarní prázdniny
aneb Týden s Herkulem

je zdarma. Veškerý materiál zajištěn.
Máte chuť se zapojit jako kolektiv se
školou, nebo třeba s kroužkem? Zavolejte,
nebo napište pro více informací.
(POZOR Z DŮVODU KONÁNÍ DĚTSKÉHO
KARNEVALU SE TERMÍN TOHOTO
WORKSHOPU PŘESOUVÁ Z 21. 2. NA 13.
3. DĚKEJEME ZA POCHOPENÍ)

INFORMUJEME

Pondělí 1. 2. 2016
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
NA VÝSTAVU
DO TVOŘIVÉ DÍLNY
A MÍSTNOSTI SBĚRATELŮ
Přijďte se podívat na novou výstavu
Michala Kavaliera. Nebo třeba na město
postavené klienty DD Teplice nad Metují.
Navštivte tento den místnost místních
sběratelů. Prvního února máte možnost
zdarma využít i naší dílničku, kde budou
připravené časopisy ABC, budeme stavět
hračky z kartonu a v neposlední řadě
představme typy a triky jak si rychle a
jednoduše vyrobit originální slušivou
šálu do chladného počasí.

pondělí -Mexiko
úterý - Japonsko
středa - Afrika
čtvrtek - Austrálie
pátek - Bangladéš
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
z papíru. V ceně je lektor, materiál a
drobné občerstvení.
Přihlášky prosím zašlete na emailovou
adresu muzea. Přidat se k nám můžete
kdykoliv
během
celého
týdne.
Jednotlivý vstup 40 Kč, Týdenní permanentka 160 Kč.

PŘIPRAVUJEME
Neděle 13. 3. 2016
od 14 hodin

ŽIDLIČKODOVÁDĚNÍ
PŘIJĎTE NÁM POMOCI, VYRÁBÍME
DROBNÉ DÁREČKY, VÝTĚŽEK Z JEJICH
PRODEJE POPUTUJE DO NADAČNÍHO
FONDU HOSPITAL BROUMOV.
Kdo má rád ruční práce je srdečně vítán!
Každé první pondělí v měsíci, přijďte
zdarma od 9 do 17 hodin prohlédnout
novinky v místě, kde papír ožívá!

MPM na konci listopadu 2015 získalo
potvrzení Českého systému kvality služeb
za splnění požadavků pro udělení
certifikátu stupeň II Českého systému
kvality služeb. Před Vánocemi patronka
Muzea papírových modelů Marie
Doležalová vyhrála populární soutěž
České televize – „Star Dance VII … když
hvězdy tančí“. V prosinci jsme vyzkoušeli
spolupráci s portály www.slevomat.cz a
www.pepa.cz.
Od
konce
října
informujeme o dění v MPM na webu
Novinky.cz v sekci vaše zprávy. Celkem
27 článků přečetlo téměř 10.000 čtenářů.
Pravidelně rozesíláme infoemaily o
plánovaných akcích i dalším dění v MPM.
V databázi je již přes 5 000 adres.
K odběru se můžete přihlásit na našem
webu. Facebook MPM označilo „To se mi
líbí“ už 688 lidí. V lednu v MPM natáčel
Český rozhlas do pořadu Česko - země
neznámá. V únoru nás navštíví štáb
televizní stanice Déčko. Natáčet v MPM
budou do pořadu Wifinka. V lednu
skončila výstava Minimodelů. Výstava
vzbudila ohlas nejen mezi modeláři. V tuto
chvíli jednáme o zopakování výstavy v
Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. V lednu
proběhla revize a čištění stálé expozice.
Tým tří modelářů, Jiří Křivohlavý, Vojtěch
Čaban a Josef Kubík, se o stav modelů a
vitrín stará od května 2014.
Od prosince rozesíláme bulletin MPM,
který pro MPM vytváří pan Jindřich
Horkel z Křinic. I
v tomto
roce
pokračuje představování modelů stálé
expozice. Každý měsíc pro MPM píše
odborný článek pan Michal Erben
z Liberce.
I V ROCE 2016 MŮŽETE NAVŠTÍVIT
MUZEUM ZDARMA
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI
OD 9 DO 17 HODIN

Středa
od 14 do 15:30 hodin

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.
Týden 8. – 12. 2. 2016
od 9 do 12 hodin
Polický měsíčník - ÚNOR 2016

Po nedělním obědě přijďte do muzea
papírových modelů a pomozte nám
zkrášlit naše židličky.
Ty nejpovedenější vystavíme! Mimo jiné
poslouží i při filmovém festivalu Jeden
svět v Polici nad Metují. Zvládne to každý
a židlí máme dost. Přijďte si vymyslet tu
svou! Přidá se k nám i nějaká Růženka,
abychom mohli oslavit její svátek? Vstup

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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Přehled akcí na Policku - I. pololetí 2016

Změna vyhrazena!

Uzávěrka dat k 20. 1. 2016

Datum

Název akce

Místo

Informace

Pořadatel

3.2.2016

PUVČ: Sokol včera a dnes

sál Pellyho domů

Město Police n. Met.

6.2.2016
8. – 12. 2.2016
10.2.2016
12.2.2016
14.2.2016

Masopust v Suchém Dole

Suchý Důl

Letem světem s muzeem, aneb Týden s Herkulem (řízený program pro děti)
Kritérium (duatlon)

Muzeum papír. modelů (MPM)
Police n. Metují

Mistrovství Královéhradeckého kraje v běhu volnou technikou
Dětský karneval Suchý Důl

Machov
Suchodolská restaurace

14.2.2016

Pohár KSL klasicky (závislé na sněhu)

www.policko.cz
www.suchydul.cz
www.mpmpm.cz
http://ski.polickej.net/zavody/
www.bklmachov.eu
www.suchydul.cz
http://ski.polickej.net/zavody/

16.2.2016

Senior klub

sál Pellyho domů

17.2.2016

Sůl nad zlato - pohádka pro děti

Kolárovo divadlo

Pellyho domy

17.2.2016

PUVČ: Jak můžeme pomáhat

sál Pellyho domů

17.2.2016

Veřejné zasedání zastupitelstva

sál Pellyho domů

18.2.2016

Šest žen Jindřicha VIII. (Divadlo Silesia)

Kolárovo divadlo

19.2.2016
20.2.2016
21.2.2016
26.2.2016
27.2.2016
27.2.2016
27.2.2016

Kurz Základy první pomoci

Pellyho domy

Hasičská soutěž - O pohár starosty Č. Metuje v uzlování
Dětský karneval
Cestopisná beseda Ctibora Košťála - Fotografie bez hranic
Sněhová královna - opakování muzikálu ZUŠ

Česká Metuje
sál Pellyho domů
Žďárská hospůdka
Kolárovo divadlo

Republikový závod ve skoku a severské kombinaci žactva
Ples - Suchodolské ženy

Machov
Suchodolská restaurace

27.2.2016

Hasičský ples Česká Metuje

Česká Metuje

27.2.2016

Ples hasičů SDH Nízká Srbská

Obecní dům Machov

1.3.2016

Ma Ma - kino

Kolárovo divadlo

2.3.2016

PUVČ: Pevnost Dobrošov

sál Pellyho domů

5.3.2016

Babský bál

Žďárská hospůdka

12.3.2016

Obecní bál Suchý Důl

Suchodolská restaurace

12.3.2016

Maškarní ples

Česká Metuje

12.3.2016

Šibřinky

Nízká Srbská

13.3.2016
13.3.2016
15.3.2016
16. - 24. 3.2016
19.3.2016

Dětský maškarní karneval

Česká Metuje

Židličkodovádění - malba pro kavárnu na Jeden svět - workshop
Senior klub

MPM
sál Pellyho domů

www.policko.cz
www.policko.cz
www.meu-police.cz
www.policko.cz
www.policko.cz
http://www.ceskametuje.cz/
www.policko.cz
www.zdarnadmetuji.cz
www.policko.cz
www.bklmachov.eu
www.suchydul.cz
www.ceskametuje.cz
www.sdhns.estranky.cz
www.policko.cz
www.policko.cz
www.zdarnadmetuji.cz
www.suchydul.cz
www.ceskametuje.cz
www.baroni.estranky.cz
www.ceskametuje.cz
www.mpmpm.cz

Velikonoční dílny pro školní skupiny - pouze na objednání
Pyžamová zábava

MPM
sál Žďárské hospůdky

MPM
SDH Žďár n. Met.

19.3.2016

Setkání sběratelů

sál Pellyho domů

19.3.2016

Noc na Karlštejně (DS Šembera Vysoké Mýto)

Kolárovo divadlo

23.3.2016
26.3.2016
26.3.2016
27.3.2016
27.3.2016
březen 2016
březen 2016
31.3.- 3.4.2016
6.4.2016
18. - 22.4.2016
19.4.2016
20.4.2016
23.4.2016
23.-24.4.2016
27.4.2016
29. nebo 30. 4.2016
30.4.2016
30.4.2016
7.5.2016
7.5.2016
7.5.2016
8.5.2016
12.5.2016
17.5.2016
21.5.2016
21.5.2016
21.5.2016
27.-29.5.2016
28.5.2016
1.6.2016
3.6.2016
3. - 4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
5.6.2016
10.6.2016
10.6.2016
11.6.2016
11.6.2016
18.6.2016
18.6.2016
22.6.2016
23.6.2016

sál Pellyho domů
kostel Nanebevzetí P. Marie
sál Pellyho domů
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Suchodolská restaurace
polické náměstí
Kolárovo divadlo
Kolárovo divadlo
sál Pellyho domů
MPM
sál Pellyho domů
sál Pellyho domů
Machovská Lhota
MPM
sál Pellyho domů
Police n. M.
Nízká Srbská
Suchý Důl

25.6.2016

PUVČ: Islámský stát
Velikonoční vigilie
Motoristický ples
Slavnost Zmrtvýchvstání Pána
Velikonoční tulení Suchý Důl
Jarní/velikonoční trh
Gravitation - projekce filmu s besedou
Festival Jeden Svět
PUVČ: Česká hudba v době národního obrození
Týden země pro školní skupiny (pouze na objednání)
Senior klub
PUVČ: Archeologie v našem regionu
Struhadlo-běh na lyžích po silnici od hospody U Lidmanů
Tvoříme svět kolem sebe - workshop
Veřejné zasedání zastupitelstva
Čarodějnický rej, program pro děti (v jednání)
Stavění máje s pálením čarodějnic
Čarodějnice, stavění máje v Suchém Dole
Tradiční májová pouť do Vambeřic
Jarní jízda KHV Metuje - start v 8:30 z polického náměstí
MTB maraton Stolové hory 2016 pro všechny kategorie
Soutěž mladých hasičů O pohár starosty SDH Nízká Srbská
Koncert maminkám
Senior klub
Polický vandr
Běh sídlištěm
Koncert Police Symphony Orchestra s Jugendsimfonieorchester St. Georgen (Německo)
Police plná poezie
Den řemesel
Od pípy k pípě
slavnostní schůze SDH
Oslavy SDH Nízká Srbská k výročí 135 let od založení SDH
Dětský den, pouťová zábava v Suchém Dole
Soutěž v požárním sportu, výstava has. techniky s posezením, večer zábava NANOVOR
Dvořákův festival - T. Medvecká - Jako zázrakem
Noc kostelů
Muzejní noc
Sjezd řeky Metuje
1. ročník vaření polické zelňačky + trh
Běh z Police do Police
Svatojánský jarmark
Veřejné zasedání zastupitelstva
FIVA World Motorcycle Rally
Dětský den, pouťová zábava v Suchém Dole

www.mpmpm.cz
www.zdarnadmetuji.cz
www.mpmpm.cz
www.policko.cz
www.policko.cz

25.6.2016

Tour de Torpédo - 20. ročník

Nízká Srbská

25.6.2016

3D archeologie - Josef Kropáček - VERNISÁŽ

MPM
MPM - Muzeum papírových modelů
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Police n. M.
Police n. M.
Police n. M.
Maršovské údolí
polické náměstí
Police n. M., Žďár n. M.
náves Žďár n. Met.
sál Pellyho domů
polické náměstí
Suchý Důl

KHV - Klub historických vozidel Metuje

Lyžařský oddíl TJ Spartak
Senior klub

polické náměstí
Machov
Nízká Srbská
Kolárovo divadlo
sál Pellyho domů
Policko
Police nad Metují
Kolárovo divadlo
Police n. Metují
klášter
Police nad Metují - Machovská Lhota

Suchý Důl

Obec Suchý Důl
MPM
Lyžařský oddíl TJ Spartak
BKL Machov
Suchodolské ženy

Město Police n. M.
Město Police n. Met.
Pellyho domy
Pellyho domy
Hasiči Č. Metuje
Pellyho domy
Obec Žďár n. Met.
ZUŠ + Pellyho domy
BKL Machov
Suchodolské ženy
Hasiči Č. Metuje
SDH Nízká Srbská
Pellyho domy
Město Police n. M.
SDH Žďár n. Met.
Obec Suchý Důl
Obec Česká Metuje
Nízkosrbský Baroni
Obec Česká Metuje
MPM
Senior klub

MPM
Pellyho domy
Město Police n. M.
Římskokatolická farnost Police n. M.
AMK Police n. M.
Římskokatolická farnost Police n. M.
Heebie Jeebies

www.amkpolice.cz

www.policko.cz
www.policko.cz
julinka.polickej.net
www.policko.cz
www.mpmpm.cz
www.policko.cz
www.policko.cz
www.bklmachov.eu
www.mpmpm.cz
www.meu-police.cz
www.sdhns.estranky.cz
www.suchydul.cz
www.khv-metuje.cz
www.bklmachov.eu
www.sdhns.estranky.cz
www.policko.cz
http://turistipolice.cz/
ski.polickej.neet

www.policesymphonyorchestra.cz
www.policko.cz
julinka.polickej.net
http://ski.polickej.net/zavody/
www.sdhns.estranky.cz
www.sdhns.estranky.cz
www.suchydul.cz
www.sdhns.estranky.cz
www.policko.cz
http://rmn.wz.cz/
www.zdarnadmetuji.cz
www.policko.cz
www.policko.cz
www.zdarnadmetuji.cz
www.meu-police.cz
http://fivamotorally.vcc.cz/program/

www.suchydul.cz
www.baroni.estranky.cz
www.mpmpm.cz

Pellyho domy
Julinka o. s.
Město Police n. M.
MPM
Senior klub
Město Police n. M.
BKL Machov
MPM
Město Police n. Met.
Pellyho domy nebo Sokol
SDH Nízká Srbská
Suchodolské ženy
Římskokatolická farnost
KHV Metuje
BKL Machov
SDH Nízká Srbská
ZUŠ + Pellyho domy
Senior klub
Turisti Police
Lyžařský oddíl TJ Spartak
Police Symphony Orchestra
Julinka o. s.
Lyžařský oddíl TJ Spartak
SDH Nízká Srbská
SDH Nízká Srbská
Suchý Důl
SDH Nízká Srbská
Pellyho domy
Římskokatolická farnost Police n. M.
Regionální muzeum Náchod
SDH Žďár n. Met.
Pellyho domy
DSO Policko
Obec Žďár n. Met.
Město Police n. M.
KHV Metuje
SDH Suchý Důl
Nízkosrbský Baroni
MPM

PUVČ - Polická univerzita volného času
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Broumovský klášter otevírá Skriptorium – nové interaktivní dílny
středověké písárny

Ukázat jedinečnost Broumovska a podpořit u žáků a návštěvníků pozitivní vztah k přírodě a přírodnímu dědictví chce nový vzdělávací program
Skriptorium, který od ledna nabízí Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Broumov.
Program, který propojuje poznatky a zajímavosti z dějepisu, přírodopisu, chemie i výtvarné výchovy, je určen kolektivům MŠ, ZŠ i SŠ v rámci jednodenních či vícedenních pobytových programů. Zábavnou a hravou formou vtáhne děti do světa středověké písárny, ukáže, jak se kdysi
vytvářely přírodní barvy, knihy a herbáře.
„Skriptorium vzniklo během prosince loňského roku ve třech učebnách,
které nyní fungují jako knihovna, knihvazačská dílna, písárna a přípravna
papíru, barev, inkoustu či malířského náčiní. Interaktivní, hravou formou
chceme v těchto dílnách dětem ukazovat klášterní iluminátorská díla vrcholného středověku. Učebny jsou vybaveny dřevěnými pulpity, na kterých
si děti vyzkoušejí, jak se kdysi ve středověku psalo – pomocí přírodního
inkoustu a husích brků. Seznámí se s archivací bylin a zkusí si vyrobit ruční papír nebo barvy z přírodních pigmentů. Velkou inspirací pro nás byly
nádherné malované herbáře v klášterní knihovně,“ sdělila Jitka Klímová
ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.
Skriptorium, finančně podpořené Státním fondem životního prostředí
částkou 500.000 korun, rozšiřuje nabídku vzdělávacích programů, které

SBĚRATELÉ POZOR !!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě, vetešnici,
sběratelé a hokynáři ze Lhoty,

pořádaj dne 20. 2. 2016 vod 8.00 hod.
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou

sběratelskou burzu,

na který bude možno vyměnit či zakoupit /a to je
jennou istý/ skvosty nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem starožitností a
sběratelskejch artefaktů jen malinko motáte a na
kerý jen trochu dejchlo to kouzlo, vlastnit něco ve
sbírce.
Stolky pro nabízející - zadarmo, vlezný taky žánný
….. šecko jen pro ten pocit
Vobčerstvení zajištění

Literární dotyky Policka

Polická Kyjevanka Marie Iljašenko
vstoupila přes brněnské nakladatelství mezi
básníky
V Edici poesie brněnského nakladatelství
Host vyšla v loňském roce první básnická
sbírka Marie Iljašenko Osip míří na jih. Její
autorka se v roce 1983 narodila v Kyjevě, ale
vyrůstala v Polici nad Metují. Jejím otcem
je výtvarník Vjačeslav Iljašenko, který mimo
jiné ilustroval knihu Olgy Landové Smutek
se dědí.
Z bývalé polické školačky je dnes nejen
básnířka, ale hlavně překladatelka z ruštiny,
ukrajinštiny a polštiny a literární redaktorka.
Její první sbírka přináší hluboce osobní poezii s širokým záběrem míst, kam její verše
směřují. Nezapomněla přitom ani na kraj
Polický měsíčník - ÚNOR 2016

v klášteře fungují už třetím rokem. Aktuální přehled všech programů je
možné najít na www.klasterbroumov.cz.

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

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

v úterý dne 9. února 2016
!! jedinej mezinárodní !!

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

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

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

Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do
svého dětství. Báseň
Ostaš se inspiruLhoty dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej
je typickou horou
kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo a kořaukou
Policka, další, nanepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
zvaná Ploché hory,
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
s ní rovněž souvisí.
malinko vochomejtne kolem průvodu.
Zajímavý
byl
ohlas sbírky u čtenářů a literárních publicistů. Na jedné straně se dočkala nepříliš verše, jiskřící smyslem, poučené tradicí a
kladné recenze Ondřeje Hanuse v časopisu současně šibalsky něžné, napsal o ní napříPsí víno, zaměřeném na současnou poezii klad šéfredaktor literárního časopisu Tvar
(…sbírka je povětšinou plochá a prázdná…). Adam Borzič.
Je dobře, že knížka Marie Iljašenko se
Na straně druhé patřila k úspěšným knihám
v každoroční anketě Lidových novin Kniha v literárním světě neztratila. Napomohlo jí v
roku, kde se na ni sneslo několik pochval- tom i město Police nad Metují, které vydání
ných výroků. Mimořádně vyzrálý a kulti- její sbírky podpořilo.
(mei)
vovaný básnický debut. Formálně brilantní
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Masopustní veselice v Náchodě

Srdečně vás zveme na Sousedský masopust.
Na veselou masopustní taškařici se můžete přijít
podívat v sobotu 6. února 2016. Nabízíme vám
také možnost zúčastnit se masopustního průvodu
masek, který vyráží v 10:00 od
hraničního přechodu v Náchodě Bělovsi. Na náchodském náměstí
pro vás budou připraveny česko-polské trhy, tradiční zabíjačkové
hody, občerstvení všeho druhu a
pódiový program.
Akci pořádá s podporou SVČ
Déčko Náchod a pod záštitou starostů Náchoda a Kudowy-Zdrój
skupina studentů z Náchodska a
nedalekých polských měst, angažovaných v mezinárodním projektu
Participace mládeže ve společenském životě. Pojďte s námi do masopustního průvodu maškar, na jehož
konci (náchodském náměstí) každá
maska, která se zúčastní, dostane
guláš zdarma. Přijďte se podívat i
na náměstí, kde budete mít možnost
občerstvit se a od 12:00 zhlédnout
kulturní program, který pro vás aktivně připravujeme. Předpokládaný
konec akce je 16:00. Doufáme, že se
nám podaří založit v Náchodě novou
tradici a těšíme se na vaši návštěvu.
Podrobné informace naleznete na:

www.facebook.com/sousedskymasopust/ nebo
na www.deckonachod.cz.
Jiří Rohlena, člen týmu organizátorů a student
JGN

Poděkování zástupcům
města a zaměstnancům
domu s pečovatelskou
službou JAVOR

Ve svém volném čase se nám starají o kulturu a zábavu. Rok začíná masopustní veselicí.
V březnu bylo uvítání jara s Pepíkovskou zábavou. Poslední duben byl Slet Čarodějnic, u
kterého nám vyhrávala Polická pětka, a stavěla
se májka. Počasí nám přálo a na zahradě bylo
veselo. Následoval tajný výlet do Hlavňova
do hospůdky Pod Jasany. Popouťovou zábavu
jsme spojili s westernovou veselicí. Navštívili
jsme výstavu ve staré škole a Muzeum papírových modelů. Na dobrý oběd jsme si zašli do
Sokolovny. Ukončení léta bylo spojené s opékáním vuřtů. Pyžamový večírek při svíčkách se
také vydařil! Promítal se film ze všech akcí za
celý rok. Následně nám připravili překrásnou
Mikulášskou zábavu s dívčí kapelou. Mikuláš,
čertice a anděl rozdávali dárečky a občerstvení.
Rok 2015 jsme ukončili posezením u vánočního
stromečku. Pan učitel Šimek nám hrál na kytaru
a zpívaly se koledy. S přáním pevného zdraví a
spokojenosti do nového roku se s námi rozloučili zástupci našeho města – starostka, paní Ida
Jenková, místostarosta – pan Jiří Škop, a vedoucí
sociálního odboru – paní Ilona Kejdanová.
Za vše srdečně děkují obyvatelé Domu s pečovatelskou službou JAVOR na sídlišti!

M. Škopová

POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 2. část
JAN EVANGELISTA PURKYNĚ – autor buněčné teorie

PURKYNĚ Jan Evangelista (* 17. 12.
1787 Libochovice, + 28. 7. 1869 Praha) byl
český lékař, přírodovědec a filozof světového
významu.

Pocházel z rodiny knížecího hospodářského
úředníka. Po základní škole v Libochovicích, kde
získal i hudební vzdělání, odešel jako chorista na
Moravu do Mikulova. Tady vystudoval gymnázium a na čas vstoupil do piaristického řádu. Učil
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ve Strážnici, v Litomyšli, ale brzy jej touha po
vyšších metách přivedla na pražskou univerzitu.
Aby se mohl svobodněji rozhodovat, opustil řád.
Na studiích se udržoval kondicemi, po absolutoriu nastoupil na místo vychovatele v rodině barona Hildprandta, s jehož synem strávil delší dobu
na hornické akademii v Banské Štiavnici. Začal
se velmi živě zajímat o přírodní vědy a už jako
šestadvacetiletý se vrátil na pražskou univerzitu
studovat medicínu.
Po doktorátě (roku 1818) se věnoval převážně teorii a získával první věhlas zejména ve fyziologii. Plných 27 let působil ve Vratislavi. Zdejší
universita mu vděčí za první fyziologický ústav
v Evropě, otevřený zprvu v Purkyňově bytě, než
roku 1839 získal vlastní budovu. Purkyňovy
objevy jsou velice rozsáhlé, oproti tehdejšímu
zvyku nepřednášel fyziologii dogmaticky, ale
učinil z ní vědu přísně experimentální. Záslužné
jsou i jeho práce optické, vycházející ze studií
fyziologie vidění. Vrcholu dosáhl vypracováním
buněčné teorie, podle níž se všechna živočišná i
rostlinná těla skládají z buněk tvořených protoplazmou (což je Purkyňův pojem převzatý vědou
celého světa). Právě učení o buňce mu přineslo
jeho evropskou proslulost.
Domů, na pražskou stolici fyziologie, se
vrátil Purkyně roku 1849. V nejtěžších dobách
Bachova absolutismu přednášel česky. Živě
se podílel na vlasteneckém dění, již před svým
příchodem do Prahy se zúčastnil Slovanského
sjezdu v roce 1848. Nadšeně se zajímal o českou
literaturu, byl neohroženým přítelem Boženy

Němcové i K. Havlíčka Borovského, a to i v
době, kdy se k nim mnozí ustrašení vlastenci raději neznali. Díky svým neochvějným zásadám
a ryzí povaze si u rakouských úřadů vysloužil
přídomek "nepolepšitelný starý muž". Byl pod
stálým policejním dohledem a roku 1852 se
za česky pronesený projev ocitl i v policejním
vyšetřování.
Spolu s Vojtou Náprstkem pečoval Purkyně
o rozvoj českého průmyslu a podporoval i vzdělání žen. Do češtiny překládal básně Schillerovy i
díla Goethova, naopak německý svět seznamoval
s vynikajícími soudobými díly českými.
Všestrannost Purkyněho osobnosti je zřejmá i ze skutečnosti, že stál u založení dodnes
vycházejícího přírodovědeckého časopisu Živa,
který léta redigoval, stejně jako časopis Krok.
Spoluzakládal Sokol, Hlahol, Uměleckou besedu, Spolek českých lékařů a další.
Pocty a vyznamenání obdržené již za života
Purkyňova jsou nesčetné, více než 50 učených
společností celého světa jej učinilo svým čestným členem. Již pouhý seznam jeho objevů a vědeckých prací by zaplnil několik stránek. Zasáhl
do dvou desítek vědeckých oborů. Za své zásluhy o vědu byl ve Vídni povýšen do šlechtického
stavu.
Pochován je na vyšehradském Slavíně.
Literatura:
Žáček V.: Jan Evangelista Purkyně, Praha 1987;
Haubelt J.: Jan Evangelista Purkyně, Praha 1987
Wikipedie

František Janeček
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KALENDÁRIUM - Významná lednová výročí narození a
úmrtí slavných osobností české a světové hudby
Vzpomínáme:

JOSEF MYSLIVEČEK

kariéra nečekaně strmý spád. Bohémský život
Myslivečkův sklouzl do nezdarů, dluhů, nouze
a nevyléčitelné choroby. Zemřel v Římě zcela
chudý a osamělý, zapomenut přáteli, zadlužen a
zklamán neúspěchem. Je považován za největšího českého symfonika 18. století.

filmech. Tragicky zahynul (otrava svítiplynem)
ve svém ateliéru na Václavském náměstí. Je pochován na Vinohradském hřbitově v Praze.

ENRICO CARUSO

JIŘÍ ŠLITR

4. února 1781 zemřel v Římě ve věku 44
let významný český hudební skladatel období
klasicismu Josef Mysliveček (*9. března 1737).
Narodil se v Sovových mlýnech na Kampě v
Praze jako mlynářský synek. I on se stal ve 24
letech mlynářským mistrem, ale nakonec postoupil rodinný mlýn svému bratrovi a definitivně se
rozhodl pro hudbu. Učil se u varhaníka Týnského
chrámu a již po půl roce napsal několik symfonií. Odešel do Benátek a svými operami si získal
celou Itálii. Patřil tam v 70. letech v silné konkurenci k nejvyhledávanějším autorům pro klíčová operní divadla. Byl tam nazýván Venatorini
(což je překlad jeho jména), později proslul
přezdívkou „II divino Boemo“, božský Čech.
Udržoval přátelské styky s rodinou Mozartů a
mladý Mozart si velmi vážil jeho tvorby. Kromě
jiných děl zkomponoval asi 30 až 40 oper. Po
propadu opery Armida v Neapoli však měla jeho

Hromnice (2. února)

Hromnice je označení svátku slaveného 2.
února původně na počest boha hromu Peruna. S
příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně
do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie.
Svátek připomíná událost z Lukášova evangelia
(2.22-32), kdy Ježíšova matka Maria přinesla
podle židovského obyčeje svého syna 40. dne
po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej
zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává se starcem Simeonem, který v malém dítěti
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15. února 1924 se v Zálesní Lhotě narodil
český hudební skladatel, instrumentalista (virtuózní klavírista), zpěvák, herec a výtvarník Jiří
Šlitr († 26. prosince 1969). Významně ovlivnil
českou populární hudbu; na jeho scénickou hudební tvorbu navázala řada autorů studiových
scén. Studoval na Gymnáziu v Jilemnici a později přestoupil na Gymnázium F. M. Pelcla v
Rychnově nad Kněžnou, kde maturoval v roce
1943. Založil Rychnovský dixieland, který v
čase jeho studií na právnické fakultě v Praze hrál
pod názvem Czechoslovak Dixieland Jazz Band.
Jako výtvarník se zúčastnil výstavy Umělecké
besedy, ale vzápětí začal jezdit jako klavírista
na zájezdy s M. Horníčkem. Pražská galerie zakoupila od J. Šlitra několik kreseb (1955). V roce
1958 vystupoval s Laternou magikou v Bruselu.
V roce 1957seznámil Miroslav Horníček Šlitra
s Jiřím Suchým. Tak vznikla nezapomenutelná
tvůrčí a herecká dvojice S + Š, která se proslavila zejména na prknech divadla Semafor. Svými
písničkami a hrami významně ovlivnila hudbu a
divadlo 60. let 20. století a zahájila éru divadel
malých scén. Suchý a Šlitr spolu napsali 287 písniček. Jako herec hrál Jiří Šlitr kromě divadla ve
třech celovečerních a mnoha krátkých televizních

rozpoznal prorokovaného Mesiáše a nazval je
„světlem k osvícení národů“.
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako
gaelský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek
byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a
bleskem jak napovídá jeho název. V tento den se
světívaly svíce, tzv. hromničky. Svěcení hromničních svíček mělo být symbolikou Kristova
světla a očisty za hříchy. Svíčky se pak dávaly během bouřek zapálené do oken a měly tak
ochránit domácnost. Možná proto lidé připisovali tomuto dni tak velký vliv na počasí. Tímto
dnem také dříve končila vánoční doba a sklízel se
betlém a někde také vánoční stromek.
K Hromnicím se v českém prostředí váže
nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Z nich nejznámější je asi „Na Hromnice o hodinu více“. Je to
pranostika výstižná, protože v tomto období je
den v porovnání s obdobím okolo zimního slunovratu delší až o 80 minut. Zajímavá je pranostika
„Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby

25. února 1873 se narodil jeden z nejslavnějších operních pěvců 20.století, italský tenorista
Enrico Caruso († 2.srpna 1921). Jeho kariéra začala v dětském kůrovém sboru v rodném městě.
Tam také již jako devatenáctiletý začal zpívat
v opeře. Byl prvním ze slavných operních zpěváků, jehož hlas s zachoval díky nahrávkám na
gramofonových deskách. Vystupoval i ve filmech
a napsal pedagogickou knížku Jak se má zpívat
(1914). Jeho kariéra je spojena hlavně s účinkováním ve slavné Metropolitní opeře v New
Yorku, kde zpíval 17 let, až do svého onemocnění v roce 1920. Usiloval o manželství se svoji
hvězdnou kolegyní z Metropolitní opery Emou
Destinnovou. Přátelili se, dokonce spolu trávili
dovolené v Domousnicích u Mladé Boleslavi, ale
Destinová ho jako manžela odmítala. Zemřel v
Neapoli ve věku 48 let.

František Janeček

měl zmrznout“ Jedná se o nejstarší dochované
české rčení, které existovalo pravděpodobně už
v polovině 15. století. Jeho obsah je však znehodnocen kalendářovou reformou z roku 1584,
protože 2. února bychom jen stěží mohli slyšet
skřivánka (pranostika podle původního kalendáře připadala na pozdější datum). Naopak pravdivá je pranostika: „V únoru když skřivan zpívá,
chudobný rok potom bývá.“ Ze známých „hromničních“ pranostik ještě některé:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
Na Hromnice vezmi dvě kabanice.
Přejdou Hromnice - je konec sanice.
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě
moc.
yy Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima
více.
František Janeček
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Š KO L ST V Í

Z polické mateřinky

... Vás dnes chceme seznámit se základním
legislativním dokumentem, ze kterého vychází
všechna naše činnost s Vašimi dětmi. Jedná se
o Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání, kde je nejen přesně formulováno, na
kterou oblast v rozvoji dítěte je nutné se zaměřit,
ale je zde i uvedeno, kterých chyb by se mohl pedagog nevědomky dopustit a proto je nutné tyto
chyby popsat a vyvarovat se jich. Hlavní částí
tohoto programu pak je přehled všeho, co by dítě
mělo umět a zvládat na konci docházky do MŠ.
Rodiče se v dnešní postmoderní době dělí na
2 skupiny:
yy 1. skupina preferuje výchovu absolutně volnou, bez omezení, bez zákazů, bez příkazů,
bez hranic, všechno, co se s dítětem děje, se
označuje kouzelným slůvkem „samo“. Neumí
dítě takových rodičů smrkat? Nevadí, rýma
vyteče z nosánků sama od sebe a bude to. Neumí dítě takových rodičů mluvit a domlouvá
se pouze zvuky? To nevadí, to se spraví samo
a bude to. Má dítě takových rodičů pleny a
dudlík ještě v 5ti letech? To nevadí, to ho
přejde samo a bude to. Bohužel, nebude nic
– dítě takových rodičů bude nešťastné z každého úkolu, který mu život připraví. Tito rodiče požadavky MŠ komentují slovy, že školka
má na jejich děti nepřiměřené nároky a chce
po nich nemožné. My se však ve svých požadavcích opíráme právě o zmíněný Rámcový
vzdělávací program a jsme povinni vybavit
dítě takovými dovednostmi, aby obstálo později v ZŠ.
yy 2. skupina rodičů má na své děti naopak dost
velké nároky – děti ve 3 letech jedí bravurně
příborem, zavazují mašličky, zvládnout použít nůžky při stříhání oblouku a člověk má
někdy pocit, že umí v tomto věku i číst, psát
a počítat. Tito rodiče reagují na požadavky
školky slovy: To je maličkost, to zvládne raz
dva, vymyslete si něco pořádného!!
MŠ si nevymýšlejí okruh kompetencí pro
předškoláky samy. V každém případě musí dodržet požadavky Rámcového vzdělávacího programu a přizpůsobit je možnostem a kapacitě
jednotlivých dětí. Pro Vaši představu uvádíme,
co by mělo dítě v 6ti letech zvládnout:
Dítě v MŠ je rozvíjeno v 5 oblastech:

8.
9.
10.
11.
12.

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

Čeho má dítě dosáhnout v oblasti Dítě a jeho
tělo: Pro inspiraci uvádíme přehled:
yy zachovávat správné držení těla
yy zvládnout základní pohybové dovednosti a
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a
chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu,
ve vodě, v písku)
yy koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
yy vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
yy ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se
zpěvem

18

yy vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
yy ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji,
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým
a výtvarným materiálem, např. s tužkami,
barvami, nůžkami, papírem, modelovací
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními
nástroji apod.)
yy zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní
kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat,
obouvat apod.)
yy zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
yy pojmenovat části těla, některé orgány (včetně
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí
o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a
jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
yy rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;
chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
yy mít povědomí o významu péče o čistotu a
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
yy mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
yy zacházet s běžnými předměty denní potřeby,
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými
pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.
Pro oblast dítě a jeho psychika jsou stanoveny
následující požadavky na zvládnutí:
yy správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i
intonaci řeči
yy pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
yy vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
yy vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat,
až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka
i obsah, ptát se)
yy domluvit se slovy i gesty, improvizovat
yy porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
ve správných větách)
yy formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní
výkony, slovně reagovat
yy učit se nová slova a aktivně je používat (ptát
se na slova, kterým nerozumí)
yy naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
yy sledovat a vyprávět příběh, pohádku
yy popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
yy chápat slovní vtip a humor
yy sluchově rozlišovat začáteční a koncové sla-

biky a hlásky ve slovech
yy utvořit jednoduchý rým
yy poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
yy rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
yy sledovat očima zleva doprava
yy poznat některá písmena a číslice, popř. slova
yy poznat napsané své jméno
yy projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
yy vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
yy záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
yy poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
yy přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem
přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
yy zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky,
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi
nimi)
yy vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,
využívat zkušeností k učení
yy postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
yy chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle
potřeby je prakticky využívat (porovnávat,
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně,
méně, první, poslední apod.)
yy chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole,
nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes,
včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim,
zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině,
částečně se orientovat v čase
yy naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
yy řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
yy nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
yy vyjadřovat svou představivost a fantazii
v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim…
A takto bychom mohli pokračovat výčtem
všech kompetencí, které by mělo dítě zvládat na
konci docházky do MŠ v jednotlivých oblastech.
Sami vidíte, že těchto dovedností není málo –
čím více si jich Vaše dítě osvojí, tím lépe bude
vybavené na práci v základní škole.
Kompletní Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání najdete na www.
stránkách MŠMT aneb na internetu při zadání
adresy www.rvppv.cz. V tištěné podobě je k dispozici v MŠ.
Přejeme Vám krásné zážitky s Vašimi dětmi
a za měsíc na shledanou!!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti
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Přednáška o Nikarague

na ACADEMIA MERCURII

V úterý 22. prosince měli žáci španělského
jazyka na Academia Mercurii Náchod v rámci
rozšíření svých znalostí reálií španělsky mluvících
zemí možnost vyslechnout si přednášku pana Bc.
Milana Školníka o jeho putování po Nikarague.
Milan Školník je studentem Univerzity Hradec
Králové, kde na Filozofické fakultě studuje obor
Politologie - latinskoamerická studia a právě v
rámci svého studia měl možnost navštívit spolu s
kolegy z ostatních ročníků, pod vedením proděkana FF dr. Karla Kouby, tuto pro nás zajímavou a
exotickou zemi. Přednáška byla velice podnětná,
dozvěděli jsme se překvapivé informace o odlišném životním stylu obyvatel této španělsky mluvící
země a o rozdílech mezi španělštinou používanou
v Evropě a v Latinské Americe. Kromě této přednášky proběhla v předvánočním čase na Academia
Mercurii ve spolupráci s SVČ Déčko také ukázková hodina polského jazyka. Lektor polštiny pan
Filip Koronski zajímavou formou upozornil žáky na přínos
studia polštiny pro
Čechy žijící v pohraniční oblasti a naučil
nás některé základní
polské fráze, které
jsou obzvláště užitečné pro naše žáky
oboru cestovní ruch.
Mgr. Ivana Šimková,
učitelka španělštiny

Čtvrtek dne 4. února 2016

Budova 1. stupně ZŠ a MŠ Police nad Metují
Pozvánky budou rozeslány.
Rodiče dětí (nar. v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010), které nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Petrovice a OÚ Česká Metuje (bez trvalého pobytu, z jiných obcí atd.),
se mohou ohlásit na ZŠ osobně nebo telefonicky na tel. č. 491 580084 (pí Šulcová).

ACADEMIA MERCURII
Přijímací řízení do 1. ročníku 2016/2017

Skvělé výsledky kvartánů
broumovského gymnázia

Kvarta se v listopadu 2015 zúčastnila testování v projektu
Stonožka od vzdělávací firmy Scio. Výsledky jsou opět skvělé.
Mezi zúčastněnými 18 000 žáky z celé republiky se naši kvartáni
umístili v matematice i v českém jazyce mezi 10% nejlepších žáků.
V angličtině je většina žáků již nyní na úrovni A2, což je úroveň,
kterou by podle rámcového vzdělávacího programu měli dosáhnout
až na konci kvarty. Pět žáků dosáhlo úroveň B1, a jeden dokonce
B2, což je úroveň maturanta. Důležité je i to, že podle hodnocení firmy Scio naši učitelé velmi dobře využívají studijní potenciál
svých žáků - jejich výsledky v českém jazyce i v matematice odpovídají jejich výsledkům v testu obecných studijních předpokladů.
A neméně nás těší, že podle výsledků dotazníků jsou žáci kvarty
spokojeni s výukou, kterou považují za přiměřenou a pestrou, a také
jsou spokojeni se školou jako s celkem, cítí se v ní dobře, bezpečně
a doporučili by ji svým kamarádům.
Karel Výravský

[střední škola - Náchod]
• Otvíráme 4 třídy:
 Cestovní ruch
 Jazykové lyceum
 Ekonomické lyceum
 Gymnázium
• Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:
 Prospěch ze ZŠ – 60%
 Přijímací zkoušky – 30%
 Úspěchy v soutěžích, zájem o studium – 10%
• Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám:
2. 2. a 3. 3. 2016 v 14:30

•

• Den otevřených dveří:
pondělí 15. 2. 2016 (8:00 – 17:00) - možnost náhledu do výuky
• Odevzdání přihlášek do 15. 3. 2016
• Termín prvního kola přijímacích zkoušek:
pátek 15. 4. 2016
ACADEMIA MERCURII, Smiřických 740, 547 01 Náchod
www.academiamercurii.cz, www.amnachod.cz
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Základní umělecká škola informuje…
Repríza úspěšného muzikálu
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Ve středu 3. února 2016 od 18:00 v Kolárově divadle v Polici
nad Metují uvádíme premiéru autorského muzikálu na motivy
pohádky H. CH. Andersena SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, v provedení pěveckého a tanečního oddělení školy a sólistů.
V době psaní tohoto příspěvku nám zbývá ještě 14 dnů
do premiéry, a přesto vstupenky na tento projekt byly vyprodány již dlouho předtím v přednostním předprodeji pro rodiče
účinkujících.
Proto jsme se rozhodli zorganizovat ještě reprízu tohoto
úspěšného muzikálu, abychom uspokojili i zájem široké veřejnosti. Termín byl stanoven na sobotu 27. února od 18 hodin v
Kolárově divadle.
V oficiálním předprodeji tak jsou k dispozici už jen vstupenky pro tuto reprízu.
Velice nás těší zájem veřejnosti o naše koncerty a vystoupení, a to zvláště v tomto případě. Muzikál Sněhová královna je
totiž opravdu mimořádným projektem hned z několika důvodů.
Za prvé, jeho autorkou je žákyně naší ZUŠ, studentka hry na klavír, Adéla Kubečková, kterou letos čeká maturita na Evangelické
akademii v Náchodě. Je to tedy autorské dílo, které zazní opravdu ve světové premiéře!
Za druhé, samotné dílo opravdu stojí za zhlédnutí – je hudebně i kompozičně kvalitně zpracováno, plné krásných melodií a písní v provedení jak sólistů (hlavních postav Gerdy,
Káje a Sněhové královny), tak pěveckých sborů Studánečka a
Studánka. Scénář počítá i s vypravěčem, tanečními čísly v provedení žáků tanečního oboru, ale navíc i s takovými specialitami, jako je stínohra!
Součástí scény bude také soubor muzikantů, který se postará
o živý hudební doprovod. A za klavírem usedne samotná autorka,
Adéla Kubečková.
A za třetí, vlastní vystoupení je i jakýmsi poděkováním autorky všem, kteří jí vyjádřili podporu a pomoc v posledních letech,
kdy prodělávala náročnou léčbu a překonala zákeřnou nemoc –
od rodičů, spolužáků, až po lékařský personál. Proto jsme rádi,
že pozvání na premiéru přijal i primář dětské onkologie v Hradci
Králové MUDr. Hak se svými spolupracovníky.
Srdečně zveme všechny zájemce na tento mimořádný umělecký počin, jehož realizaci zajišťuje více než 100 účinkujících!
Předprodej vstupenek probíhá od 18. 1. 2016 v Informačním
centru.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
(ZUŠ)

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
PŘEHLED OBORŮ:
GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

učební obor dle potřeb a s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ

učební obor dle potřeb a s uplatněním v textilním průmyslu

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

maturitní obor zaměřený na podnikání a cestovní ruch

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby

PODNIKÁNÍ

maturitní nástavba - 2 roky denní, 3 roky dálková
AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ ŠKOLY:
● 1. místo na módní soutěži
Oděv a textil Liberec 2015
● 2. místo na regionálním veletrhu
fiktivních firem v Olomouci 2015
● 2. místo na módní přehlídce
Mladý módní tvůrce Jihlava 2015
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Studentský ples 2015 očima jeho aktérů

Co by nám řekla o letošním Studentském
plesu Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, který se konal 18. prosince
v krásných prostorách Městského divadla Dr.
Josefa Čížka v Náchodě, letošní maturantka ze
4. ročníku oboru Propagační design Kateřina
Šitinová? „Ples jako každý jiný. Ale výjimečný pro studenty, kteří tráví ve škole poslední rok a mají už jen pár měsíců do maturitní
zkoušky. Maturitních plesů jsem se účastnila
spousty. Avšak žádný nebyl takový, jako právě ten náš. Z pohledu maturanta to není jen
to, že zkoukne a zhodnotí předtančení všech
tříd, že zatleská maturantům, popřeje jim štěstí
a pohází je korunami. Jsou to dlouhavé, náročné, propracované a i nepropracované přípravy. Alespoň dva měsíce práce a lámání si
hlavy, občas i ztrácení nervů v nervózním kolektivu. Vybírání šatů, obleků, to všechno jen
kvůli jednomu večeru. Stojí to vůbec za to? A
potom nechat odbít čekanou sedmou hodinu
večerní, nadechnout se, naposledy se zkontrolovat v zrcadle, vydechnout, přiznat si, že jsem
maturant, vykouzlit úsměv na tváři a všechny
starosti a obavy hodit za hlavu, protože teď už
to prostě dopadne tak, jak to dopadnout má,
a užijeme si to. Zvládnout předtančení, které
má za sebou snad několik desítek hodin práce,
a slyšet po dotančení ohromný potlesk a výkřiky z balkonů, vidět šťastné spolužáky jásat,

stát přede všemi, učiteli, spolužáky, studenty,
rodiči, kamarády, příbuznými a dalšími, projít
si sprchou korun pro štěstí, je pocit, který se
mi zaryl hluboko do srdce a do nejkrásnějších
vzpomínek. Ten večer, jak jsem si ho užila já,
bych přála opravdu každému. Maturantovi i

nematurantovi, protože protančit boty a vykřičet hlasivky na svém plesu je úplně jiný,
nezapomenutelný, zážitek!“ říká
s úsměvem Káťa.
Maturantka
Karolína Kopecká
ze 4. ročníku oborů Reprodukční
grafik pro média a
Tiskař na polygrafických strojích
Cena 100 Kč/hod. – učivo ZŠ
na
Studentský
150 Kč/hod. – učivo SŠ
ples
vzpomíná
takto:
„Již
od zaKontakt: Mgr. Lenka Bydžovská
čátku měl náš ples
tel.: 604 82 00 23
nabitý program,
E-mail: lenka.bydzovska@gmail.com
který obsahoval

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ
z matematiky

* učivo základní i střední školy *
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i předtančení taneční skupiny Takt. Poté přišli na řadu studenti a jejich vystoupení, které
sklidilo bouřlivé ovace. Dále pokračovalo již
tradiční šerpování tříd, po kterém se mohlo
začít pořádně slavit. Nesměl chybět ani přípitek a zašlapávání šerp, které by nám mělo přinést štěstí při maturitním maratonu. Bohužel
někteří z nás to pod návalem oslavování nestihli. Snad to nebude mít vliv na úspěšné absolvování zkoušky z dospělosti. Myslím, že
za všechny zúčastněné mohu říci, že jsme si
ples maximálně užili a budeme na něj dlouho
vzpomínat,“ dodává Karolína.
A jak prožívala svůj závěrečný ples třída
3. ročníku oborů Tiskař a Aranžér? Za všechny se zeptejme Tomáše Kubíčka. „Pro někoho
to byl již několikátý ples, pro jiné to byla nová
zkušenost. Ale i tak každého z nás doprovázely myšlenky typu: Co když si šlápnu na šaty,
co když upadnu? Ale ukázalo se, že byly celkem zbytečné. Nácvik plesu probíhal podle
našich představ. Každý byl na svém místě a
dělal to, co bylo nacvičené. Kluci ze sebe udělali elegány a z holek se staly princezny. Čím
víc se blížil večer, tím víc stoupala nervozita.
Ale jak jsem již řekl, bylo to naprosto úžasné.
Dalo by se říci, že jsem se cítil jako v pohádce,“ konstatuje šťastně Tomáš.

Jako poslední se připojila k hodnocení plesu Petra Čížková ze 3. ročníku oboru
Kadeřník. „Jeden z nejtěžších úkolů večera
byl dostat do zákulisí půlnoční překvapení, aniž by náš třídní učitel viděl, o co jde.
Naštěstí se to zdárně povedlo. A pak přišlo na
řadu šerpování a skládání slibu, že své řemeslo, tedy „kadeřničinu“, budeme dělat nejlépe,
jak umíme. Pro některé z nás tato chvíle byla
natolik dojemná, že neudrželi slzy. Ale pro
všechny to byl jistojistě zážitek na celý život.“
Tak a nám nezbývá než všem popřát stejně
úspěšné zvládnutí maturitních a závěrečných
zkoušek!
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Úspěchy broumovského gymnázia jsou založeny na kvalitě
pedagogického sboru
Rozhovor s ředitelem Gymnázia v Broumově o personálním řízení školy.

Máte dostatek nebo nedostatek učitelů?
Ani jedno, ani druhé. Prostě je mám. O
učitelích nelze hovořit jako o něčem, čeho je
nedostatek nebo nadbytek. Učitel není zboží.
Učitel je vedle žáků nejdůležitějším článkem
školy, je její duší. Ve škole musí být právě
tolik učitelů, kolik jich je potřeba a na kolik
peníze stačí, což zní jednoduše, ale v praxi je
to velmi obtížné. V každém školním roce se
totiž odučí jiný počet úvazkových hodin, a je
tedy jiná potřeba učitelské práce. A nelze učiteli říci, letos budeš učit trochu méně za méně
peněz a za rok třeba zase nebudeš vědět kam
dřív skočit. To vše vybalancovat je těžký úkol,
ale ředitel si s tím prostě poradit musí.
Máte na to nějaký konkrétní recept?
Mně se osvědčila dlouhodobá koncepční
personální práce. Školství projevuje dost dlouhou setrvačnost při zavádění a realizaci změn
- na střední škole se zpravidla jedná o čtyřleté cykly. Ředitel musí dobře znát učební plán
a předměty, které se ve škole vyučují, a mít
vize, kam chce školu vést a jaké změny bude
muset proto udělat. Musí také sledovat státní
školskou politiku, aby věděl, jaké změny mu
do školy případně vnese stát.
Takže plánovací horizont jsou minimálně
čtyři roky. Během té doby přijdou do školy
různé nabídky od učitelů shánějících práci.
Když vím, jaká bude potřeba učitelské práce a v jakých aprobacích, mohu s některými
uchazeči jednat hodně dopředu, a zajistit tak
pro školu kvalifikované učitele na delší časové
období.
Hodně také sázím na naše absolventy.
Pokud po maturitě studují učitelství, rád jim
ve škole poskytnu praxi a přitom sleduji, jak
se jim učitelská profese daří. Jestliže se jim
opravdu daří a jestliže škola by mohla časem
jejich aprobaci využít, jednám s nimi, zda
by u nás po skončení vysoké školy nechtěli
pracovat.
Trvalým problémem jsou pouze zástupy
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za mateřské dovolené. Těžko se shání kvalifikovaný, aprobovaný a dobrý učitel, když mu
nemohu nabídnout dlouhodobou perspektivu.
Kolik je nyní mezi učiteli absolventů gymnázia?
Učitelský sbor letos čítá 30 osob. Z nich je
15 absolventů školy. Tato personální strategie
se osvědčuje v tom, že se do školy vrací lidé,
kteří k ní mají dobrý vztah, jsou ochotni dělat pro školu něco navíc a dále ji rozvíjet. Tím
také přispívají k pozitivnímu klimatu školy.
Také se osvědčilo mít ve škole učitele přímo z Broumova nebo z jeho blízkého okolí,
kteří se tu velmi často i narodili a mají k našemu Broumovsku vztah. Učitelů s bydlištěm v
Broumově máme momentálně 16.
Jaká je struktura sboru?
V pedagogickém sboru je 20 žen a 10
mužů. Nejmladšímu členovi sboru je 25 let a
nejstaršímu 65. Průměrný věk sboru je 45 let.
Uměl bych si představit sbor o něco mladší,
ale mladí absolventi učitelství, zvláště muži,
se do školství příliš nehrnou.
Jsou všichni učitelé pro svou práci kvalifikovaní a aprobovaní?
Zde je třeba vysvětlit pojmy kvalifikovanost a aprobovanost. Kvalifikace je daná zákonem o pedagogických pracovnících, který
přesně stanovuje, jaké vzdělání pro daný typ
školy musí zaměstnanec mít, aby byl kvalifikovaný. Pro střední školu to je vysokoškolské
magisterské vzdělání učitelského směru. Bez
něj může zaměstnanec vyučovat jen ve výjimečných případech.
Pojem aprobovanost zákon neřeší, ale běžné tím rozumíme, že vyučující učí ty předměty, které vystudoval, tedy takzvaně předměty
své aprobace. Ve škole se ovšem vyučují různé
předměty, z nichž některé ani nelze na vysoké
škole aprobačně studovat.
Například: dramatická výchova, environmentální výchova, mediální výchova a seminární předměty. Z tohoto pohledu by pak
nebylo možno zajistit plně aprobovanou výuku. Řeší se to tak, že Česká školní inspekce
sleduje jako závazný ukazatel kvalifikovanost
sboru, a její neplnění se považuje za porušení
zákona ze strany ředitele, kdežto u aprobovanosti inspekce sleduje, zda učitelé učí převážně předměty své aprobace nebo předměty
blízké. Nemělo by docházet k situacím, aby
češtinář učil matematiku, i když je na daný typ
školy kvalifikován, a ředitel by vlastně žádný
zákon neporušil.
Jak je to tedy u Vás konkrétně?
Kvalifikovanost
výuky
je
99%.
Nekvalifikovaně se vyučují 4 hodiny němčiny - jedná se o zástup za plně kvalifikovanou
učitelku na mateřské dovolené.
Aprobovanost výuky považuji za stoprocentní a ani poslední komplexní inspekce k
tomu neměla žádné připomínky.
K tomu bych ještě poznamenal, že na každé škole existují specializované pracovní pozice, které vyžadují další, tak zvané funkční

nebo specializační studium. Naše škola má
všechny tyto pozice zřízené a obsazené lidmi,
kteří příslušná studia absolvovali nebo momentálně studují:
yy ředitel - absolvoval funkční studium;
yy zástupce ředitele - absolvoval funkční studium pro ředitele; výchovný poradce - absolvoval specializační studium;
yy školní metodik prevence - absolvoval specializační studium;
yy koordinátor školního vzdělávacího programu - absolvoval specializační studium;
koordinátor ICT a správce sítě - zařazen ve
specializačním studiu; environmentalista zařazen ve specializačním studiu.
A jak se průběžně vzdělávají ostatní učitelé?
Škola má zpracovanou koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Realizuje se jednak v rámci samostudia - každý učitel má ze zákona 12 dní pracovního
volna na sebevzdělávání. Toto volno čerpají
učitelé o vedlejších prázdninách a dle vlastního uvážení využívají na své sebevzdělávání.
Druhou variantou sebevzdělávání učitelů je
účast na vzdělávacích akcích (semináře, kurzy) různých zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jako je Národní ústav
pro vzdělávání Praha nebo Školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Učitelé se v těchto seminářích a kurzech zdokonalují v různých
oblastech: rozvoj vlastní odbornosti, moderní
vyučovací metody a formy, využívání ICT ve
výuce, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jak vést zkoušení u státní maturity, jak získat a realizovat grant atp.
Pro účast na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ředitel školy stanovil
kritérium absolvovat alespoň jeden jednodenní seminář za školní rok, ale mnozí učitelé jich
absolvují více. Semináře si učitelé vybírají na
začátku školního roku, koordinují jejich výběr
s učiteli stejné aprobace a konzultují účast na
nich s ředitelem školy. Ředitel školy potom
sestavuje plán vzdělávacích akcí na 1. a 2. pololetí příslušného školního roku. Učitel, který
se nezúčastní žádného semináře, musí řediteli
školy doložit písemný plán sebevzdělávání.
Mohou se vzdělávat i nepedagogičtí zaměstnanci školy?
Mohou i musí. U dělnických profesí (školník, uklízečka) je vzdělávání zaměřeno na
bezpečnost práce, u technicko-hospodářských
pracovníků (účetní, hospodářka) na aktuální
profesní novinky a na legislativní změny.
Co byste o všech svých zaměstnancích řekl na
závěr?
Že mám ve škole skvělou partu lidí, kteří
umí být profesionální a lidští zároveň, kteří
umí vyniknout individuálně, ale zároveň se
nebojí ani týmové spolupráce. A když k tomu
přidám skvělé žáky, kterých je na naší škole
také dost, o osud broumovského gymnázia se
neobávám.
Karel Výravský
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
Vážení čtenáři Polického měsíčníku,
NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, že právě dnes
19. 1. 2016 uběhlo 10 let od založení našeho
Senior klubu Ostaš! Povinnosti převzal nově
zvolený výbor po M. a J. Rohulánových a pí V.
Klicnarové, kteří tehdy pod hlavičkou Klubu
důchodců, vám těm dříve narozeným seniorům
v malých prostorách za ul. Hvězdeckou, později
v Hasičárně připravili mnoho pěkných programů
a nezapomenutelných zájezdů. Bohužel, dnes se
Rohulánovi z důvodu, kdy zdravíčko potrápilo,
nemohou zúčastnit tohoto slavnostního odpoledne, ale krátká návštěva je určitě potěšila. Naše pí
předsedkyně H. Pivoňková za asistence manžela
nám promítli vzpomínkové pásmo ze setkání a
mnoha aktivit S. K. O. Bylo to milé, ale k zamyšlení. Kolik blízkých z našeho seskupení už
není mezi námi, defilovali na plátně a tím se k
našemu potěšení připomněli. Život už je takový. K pousmání pak za shlédnutí stály ty naše
„MRAČÁKY“. Inu co naděláme. Zub času pracuje a odměřuje všem. Byli jsme mladí a hezcí,
dnes už jenom hezcí! Cha, cha, cha? Kam nás
vede slepá vášeň! S dobrotami pana vedoucího
M. Exnera, jeho maminky a celého personálu

to odpoledne bylo mimořádně pěkné, pohoštění
grátis a těch několik, „zoufalců“, co na stolku
zůstalo, to si mohl každý zakoupit domů. Patří
všem poděkování, naše přání nám bývají ochotně
splněna.
Paní starostka MěÚ I. Jenková nám opět věnovala čas ze svého už tak nabitého programu,
ale její pozvání do Broumova „NA STŘELNICI“
na taneček za 50,- Kč vstupného je lákavé. Dámy
co tomu říkáte? Pojeďme proluftovat své garderóby! Nabídek na různé aktivity je hodně, stačí
si pročítat program. Překvapení příjemné je zatím v jednání. Pokud se zadaří, do Pellyho domů
na naše setkání přijede fešák, idol našeho mládí,
nestárnoucí Richard Adam. Držme palce, všechny milovnice PLOUŽÁKŮ, to se jistě vrátíme
desítky let nazpět a ukápne i slzička z radosti a
nostalgie. To je život!
Mládí to má jiné grády. A tak tři mladá děvčata sršící energií, Rubáčková, Macháčková a
Wernerová nás potěšila, ale i překvapila. Kdo
umí, ten umí a kdo neumí, poslouchá a hledí. Ta hodinka v rytmu KANTRY, BASA,
FLÉTNIČKA, KYTARY souhra hlasů, vše ladilo našemu sluchu, tak neutuchající potlesk byl

Tříkrálová sbírka 2016

Opět po roce proběhla tradiční sbírka organizovaná Charitou ČR. I přes mrazy
v prvním lednovém týdnu se skupinky dětí s dospělým doprovodem vydaly do ulic,
aby nezištně pomáhaly potřebným. Věřte, že každé milé slovo nebo drobný pamlsek byl pro ně velkou posilou. Přímo v Polici letos koledovalo patnáct skupinek,
další tři v Pěkově, dvě v Hlavňově a jedna v Radešově. Koledovalo se samozřejmě
i v dalších okolních vesnicích, ty se ale od tohoto roku osamostatnily a nám trochu
ulehčili organizaci. Proto uvádím výsledky jen pro Polici a vesnice, které pod ní
nadále spadají:
Velký dík patří všem štědrým dárcům. Jsme rádi, že jste nedbali negativních
ohlasů sbírky na internetu, ale
Police nad Metují
54 635,- řídili se zdravým rozumem a souPěkov
8 149,- citným srdcem. Děkuji také všem
Hlavňov
5 671,- koledníkům, kteří sbírce věnovali
Radešov
5 035,- svůj čas a síly. Ráda bych citovala slova republikového koordináCelkem
73 490,- tora, že hlavním posláním králů
je potěšit a přinést do domovů
trochu štěstí a pokoje. Doufám,
že se nám to povedlo.
Výtěžek bude jako již tradičně použit na podporu starších a
nemocných lidí, pomoc rodinám

v nouzi, aktivity pro děti a mládež a další národní a zahraniční humanitární akce Charity. U
nás je pak konkrétně podpořen například Dům
na půli cesty Náchod, Domov pro matky s dětmi Náchod a Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Náchodě.
Barbora Voláková
asistent pro místní sbírku
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odměněnou. Tahle děvčata se neztratí, vyzařují
skvělou energii…
Pan Pivoňka vyjádřil svůj názor na práci výboru, hlavně uznání za nejednoduchou, někdy i
náročnou přípravu a poděkoval…
Paní starostka předala POZVÁNÍ na 20. ledna t. r. a tak v 10.00 hodin v hezkém prostředí
MěÚ jsme při slavnostním přípitku vyslechli i
její upřímná slova, popřála do dalších let to, co
se přeje. Bylo to plodné a rozhodně přínosné ponaučení, ale i rozebrání drobných problémů. To
je v zájmu dobré spolupráce nutné!
Inkasovala se částka 200,- Kč, členská legitimace, razítko, aby i v tomto roce bylo všechno
v LATI!
Užívejte si sněhu, i mrazu, sportujte, ale rozumně, naše setkání je už v únoru, ať se v Senior
klubu Ostaš ve zdraví setkáme!
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

Obnova benediktinského
kláštera

Vlastníkem
bývalého
benediktinského
kláštera
v Polici nad Metují je Benediktinské opatství sv. Václava
v Broumově. To také provádí postupnou obnovu klášterního
areálu. Jako nejdůležitější byly zahájeny práce na zajištění
střech, jejichž stav byl kritický. Postupně je vyspravován
krov a vyměňována střešní krytina. Původní tašková krytina
a již zkorodovaná plechová krytina je nahrazována, v souladu
s požadavky památkové péče, bobrovkou červené barvy.
V roce 2016 se předpokládá pokračování výměny krytiny
ve vnitřní straně jižního křídla „rajského dvora“. Předpokládá
se dokončení na této straně v hodnotě 955.000,- Kč bez DPH.
Na realizaci potřebné finanční prostředky žádá vlastník o příspěvky z Programu záchrany architektonického dědictví MK
ČR a z grantu Královéhradeckého kraje. V současné době
není známa výše poskytnutých příspěvků, vlastník zároveň
zajistí potřebný podíl k těmto příspěvkům. Vlastník zároveň
hradí náklady na veškeré práce, přípravu stavby, dokumentaci a další, které nelze zahrnout do příspěvků (neuznatelné
náklady).
V roce 2015 byla provedena část, navazující na vnitřní západní křídlo, v hodnotě díla 700.000,- Kč. Příspěvek z PZAD
MK ČR činil 600.000,- Kč a podíl vlastníka 100.000,- Kč.
Příspěvek z grantu KHK, ač požadován, nebyl poskytnut.
V roce 2014 provedena obnova střechy v hodnotě
650.000,- Kč. Příspěvek 550.000,- z ministerstva kultury
550.000,- Kč a z grantu kraje 100.000,- Kč.
V roce práce v hodnotě 454.544,- Kč, příspěvek z PZAD
MK ČR 300.000,- Kč, grant KHK 150.000,- a vlastník
4.544,- Kč.
Z tohoto částečného přehledu je patrno, že převážná
část nákladů je z prostředků ministerstva kultury ČR, které
obnovu polického kláštera zařadilo do Programu záchrany
architektonického dědictví ČR. Vlastník benediktinské opatství v Broumově přispívá dle svých omezených možností a to
především na náročné přípravné práce.
Přijměte tuto základní informaci pro polické občany.
S přátelským pozdravem

Ing. arch. Jan Slavík
technický zástupce vlastníka
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M a te řs ké c e n t r u m M a M i N a

Po delší odmlce jsme opět zprovoznili internetové stránky www.
mcmamina.cz. Věříme, že nová podoba stránek se Vám bude líbit.
Najdete zde vše, co Vás zajímá, aktuální informace o programech,
fotogalerii, ale i pozvánky na zajímavé akce pořádané námi nebo
dalšími organizacemi.
Během února v MC proběhnou karnevalová dopoledne.
Konkrétní program sledujte na FB, www. Jsme moc rádi, že páteční
dopolední i nový odpolední program si našel mnoho zájemců.

MÁME RÁDI BROUMOVSKO

Projekt Keramické dílničky – Hrneček pro
Broumovsko zahájíme začátkem února dílničkou pro děti ze školní družiny ZŠ a MŠ Police
nad Metují. Děti si budou moci vyzkoušet práci s
keramickou hlínou, práci na hrnčířském kruhu a
vyrobit nebo jen ozdobit hrneček.
Všem přejeme krásnou a zasněženou zimu.
MC MaMiNa

Nový učební obor s perspektivou
kariéry v Saar Gummi Czech

Přihlášky do učebního oboru Gumař – plastikář na
červenokostelecké střední škole, který vznikl ve spolupráci s výrobní společností Saar Gummi Czech, mohou žáci devátých tříd základních škol podávat až do
15. března 2016. Kdo má zájem se podílet na vývoji
a výrobě komponentů pro špičkové evropské výrobce
automobilů, může ještě zvážit perspektivy, které SGC nabízí.
Škola přijme ve školním roce 2016/2017 15 žáků, kteří nebudou
skládat přijímací zkoušky. Kritériem pro přijetí je průměr známek za
2. pololetí osmého ročníku základní školy. Během výuky bude proobor SGC
Gumař
- plas�kář
bíhat praxeUčební
v provozech
a bude
spojená s finanční odměnou při
zařazení do
činností.
Po úspěšném
složení závěrečných
navýrobních
Střední škole
oděvní,
služeb a ekonomiky
zkoušek škola
umožní doplnění
v Červeném
Kostelcivzdělání maturitní zkouškou v denním nebo dálkovém studiu.
Absolventi oboru Gumař – plastikář získají perspektivu práce
u dodavatele pryžových těsnění pro každý čtvrtý osobní automobil
vyrobený v Evropě. Ve výrobních závodech v Červeném Kostelci a
Velkém Poříčí zaměstnává SGC v současné době 758 vlastních zaměstnanců, což je o 70 více než před rokem, a poskytuje práci dalším
200 pracovníkům spolupracujících firem a agentur. Průměrná mzda v
dělnických profesích v loňském roce překročila 29 tisíc korun a plán
pro rok 2016 počítá s navýšením mezd nejméně o 4 procenta.
Podstatnou charakteristikou práce v Saar Gummi Czech je perspektiva profesního růstu a možnost dosažení pracovní pozice, která
nejlépe vyhovuje odborným předpokladům a osobnímu nastavení zaměstnance. Se znalostí angličtiny, jejíž výuka je podporována v rámci
firemního vzdělávání, lze získávat zkušenosti i při pracovních pobytech u partnerských firem skupiny SaarGummi v zahraničí.
-pl-

24

Nabídněte svým dětem

budoucnost v automobilovém průmyslu
Nový učební obor Gumař – plas�kář

na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky

v Červeném Kostelci

Prospěchové s�pendium v 1. ročníku, odměňovaná praxe ve 2. a 3. ročníku v provozech
Saar Gummi Czech.
Absolven� získají perspek�vu zaměstnání
ve společnos� Saar Gummi Czech, poskytující:
• stabilní zaměstnání s nadprůměrnou
mzdou,
• možnost osobního a kariérového rozvoje,
• příležitost zapojit se do mezinárodních
expertních týmů.
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky – www.ssck.cz
Saar Gummi Czech, s.r.o. – www.sgc.cz
Polický měsíčník - ÚNOR 2016

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Prahou plnou
strašidel 2016

V oddíle skautek se tento orientačně-šifrovací závod stává již pomalu tradicí.
Mohly jsme si při něm vyzkoušet znalost
šifer, orientaci v mapě, ale i svoji fyzickou zdatnost, které bylo opravdu potřeba. Ve vytvořených dvou až tříčlenných
skupinách jsme měly za úkol v časovém
úseku dvou hodin vyřešit co nejvíce šifer
a poté vyrazit do ulic, kam nás rozluštěné
šifry poslaly k daným strašidlům. Měly
jsme týmy ve třech věkových kategoriích
a žádný tým se neztratil, jak v Praze, tak
ani na výsledné listině.
Nejedeme do Prahy pouze na závod,
ale vždy na celý víkend a vždy si ho
zpestříme návštěvou muzea a poznáváním Prahy. Letos nám počasí přálo, a tak
jsme se vypravily na Vyšehrad, ze kterého jsme se přes údolí a Vltavu přehouply
na Petřín. Kde jsme navštívily Zrcadlové
bludiště a od něho jsme se klouzaly dolů
k Tyršovu domu, kde startoval odpolední závod. V neděli jsme kromě úklidu
klubovny stihly ještě Národní Muzeum,
kde právě probíhá zoologická expozice s
názvem Archa Noemova. Díky ní jsme si
mohly prohlédnout zvířata z různých kontinentů, pohlédnout do očí tygra, sáhnout
si na zebří srst, či ježka. Navštívily jsme
i výstavu s názvem Grammatyka Cžeska,
která nám představila vývoj žánru gramatik češtiny od 16. do 19. století. Na této
výstavě nás nejvíce zaujala sluchátka, ve
kterých jsme si mohly poslechnout nářečí
z různých koutů republiky, nebo číslovky
v různých slovanských jazycích.

Připomenutí 100 let
od založení dívčího skautingu

V neděli 17. ledna jsme se sešli v klubovně, abychom se potkali se vzácnými hosty. Před
vánoci jsme zjistily se skautkami adresy pamětnic dívčího skautingu hlavně
v Polici
nad Metují. A když jsme
roznášely Betlémské světýlko, navštívily jsme je,
a pozvaly na nedělní
odpoledne do klubovny. Již tenkrát nás
mile překvapilo, že
všechny přislíbily účast, pokud
jim to zdraví
dovolí. Čas
utekl jako
voda, a v
neděli
se v klubovně sešlo

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

Přijďte si v neděli 6. března do občerstvení v Pellyho domech zahrát deskové hry
známé i neznámé, moderní i starší, pro radost i v soutěžích.

Registrace je od 9:45, od 10:00 začíná turnaj.
Již sedmý ročník turnaje bude rozdělen na tři věkové kategorie – spodní věková
hranice je 6 let, horní není =). Pro každou kategorii je vybrána jedna hra do
turnaje a mimo turnaj je připraveno vždy spousta dalších deskových her, které je
možné si vyzkoušet. Soutěží se o hodnotné ceny! Předpokládaný konec turnaje
je v 16:00.
Startovné: členové skautského střediska 30 Kč, ostatní 50 Kč
V rámci akce je zajištěn oběd a čaj.
Prosím o předběžné nahlášení účastníků na email: genci@volny.cz do 28. 2. 2016
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několik skautů a skautek a mezi nimi skautky,
které pamatují skautování v Polici nad Metují
a v Přelouči po druhé světové válce, zákaz
Junáka i jeho obnovení v roce 1968, kdy se
sestra Minehawa vypravila na rádcovský kurz
do Potštejna, aby mohla začít s oddílem skautek v Polici nad Metují. Když se vše zdárně
„rozjíždělo“ přišel další zákaz Junáka
v roce 1970. V Polici poté fungoval turistický oddíl mládeže
Skaláci. V něm byli
zapojeni lidé, kteří
kdysi skautovali a po
revoluci
a znovuobnovení
Junáka dali
nový
základ
skautskému středisku Skaláci, které funguje dodnes.
Povídaly
jsme
přes tři hodiny a stále
bylo o čem. Některé věci
se na skautingu dodnes nezměnily, ale oproti dobám
m i nulým se nám skautuje o poznání lehčeji. Můžeme jet na tábor téměř
kamkoliv, spaní na slamnících a v doma ušitých
spacácích, či pod dekami, si jen těžko dokážeme představit. Můžeme nahlas mluvit o tom, že
jsme skauti, nebo že jsme chodili do skautu a
nikdo nám nehrozí vyhozením ze školy apod..
Co se naštěstí nezměnilo je nadšení a spoustu
vzpomínek které máme a o kterých jsme si vyprávěli. Některé byly staré téměř 70 let, některé
sotva 5 let, ale ze všech bylo znát dobrodružství, které vypravující skautka či skaut prožili.
Děkuji všem, kteří si udělali čas a dorazili.
Každé takové setkání je pro nás mladší ohromným obohacením a „otevřením očí“ jak se žilo
před pár lety.
Fotky z akcí můžete nalézt ve fotogalerii
skautek: skautky.skautipolice.cz
Za skautské středisko Haňďa Kohlová
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NOVINKY FILATELIE
Tradice české známkové tvorby:

Karel Svolinský (1896 – 1986)

rok cca 1948) a poštovní známky (MoravaTěšínsko r. 1947).
Karel Svolinský (14. 1. 1896, Svatý Kopeček
u Olomouce – 16. 9. 1986, Praha) byl významný český malíř, grafik, ilustrátor, typograf
a tvůrce písma, scénograf a vysokoškolský
pedagog.

byl. Jako zastánce Viklefa a Jana Husa byl
pronásledován, vydal se na Kostnický koncil,
ale v květnu 1415 jej uvrhli do žaláře a byl

Způsob tisku: plnobarevný ofset

Osobnosti:

Jeroným Pražský(1922 – 1988):
Námět známky: portrét K. Svolinského dle
fotografie zapůjčené z Poštovního muzea,
dále je na známce kolážově použito fragmentů z knižních ilustrací (Český rok, Rostliny,

Námět známky: podobizna Jeronýma
Pražského (1378-80, Praha – 30. 5. 1416,
Kostnice), českého filozofa a náboženského
myslitele, věže a brány jako stylizované ztvárnění evropské středověké vyspělosti a rozmanitosti, obraz velkého duchovního bohatství,
jehož součástí Jeroným Pražský nepochybně

souzen. Byl upálen na stejném místě jako Hus
necelý rok po Husově popravě.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

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

Astronomický klub Police nad Metují
ÚNOROVÁ NOČNÍ OBLOHA

je zakreslená na připojené jednoduché mapce.
Střední část mapky odpovídá situaci nad jihem kolem 22. hodiny. Na
pravé straně jsou typická zimní souhvězdí: Blíženci, Býk, Malý pes,
Velký pes a Orion, který je již nad jihozápadním obzorem.
Na levé straně vidíme jarní souhvězdí: Rak, Lev a rozsáhlé ale nevýrazné souhvězdí Hydra. Zcela nalevo nad jihovýchodním obzorem je
souhvězdí Panny.
V souhvězdí Lva je zakreslená planeta Jupiter. V mapce je též poloha Měsíce pro 17. a 22. únor.

Ebicykl 2015

Na internetových stránkách Ebicyklu jsou doplněné fotografie z
loňského putování astronomů po hvězdárnách našeho regionu (viz PM
září 2015). Jsou zde k vidění i fotografie z návštěvy ebicyklistů v čele s
Polním hejtmanem Dr. Jiřím Grygarem na astronomické pozorovatelně
v Polici nad Metují.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Ryb dne 19. února
v 6 hodin 33 minut, den se prodlouží o 1 hodinu
a 37 minut,
MĚSÍC
1. v poslední čtvrti, 8. v novu, 15. v první čtvrti,
22. v úplňku,
MERKUR ráno velmi nízko nad jihovýchodním obzorem,
velmi obtížně pozorovatelný,
VENUŠE ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, končí 		
období pozorovatelnosti,
MARS
ráno
vysoko
nad
jihovýchodním
obzorem
v souhvězdí Vah,
JUPITER po celou noc na hranici souhvězdí Lva,
SATURN na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše,
URAN
na večerní obloze v souhvězdí Ryb,
NEPTUN není pozorovatelný

Karel VACEK, Astronomický klub Police

KLADSKÉ POMEZÍ ZÍSKALO 1. MÍSTO V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI
VELKÁ CENA CESTOVNÍHO RUCHU

V závěru prvního dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO & REGIONTOUR
2016 byla na brněnském výstavišti slavnostně předána ocenění v soutěži Velká
cena cestovního ruchu. V devátém ročníku
prestižní ankety hodnotila odborná porota
projekty přihlášené do kategorií Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický produkt,
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Nejlepší elektronická komunikace a Nejlepší
lázeňský a wellness balíček. Široká veřejnost
pak rozhodla o vítězích v kategorii Nejlepší
cestovní kancelář.
Smyslem soutěže Velká cena cestovního ruchu je každoročně upozornit na výjimečné projekty z různých
segmentů turismu a poukázat na atraktivní novinky z oboru. Vyhlašovatelé
z vydavatelského domu C.O.T. media
a ze společnosti Veletrhy Brno chtějí
soutěží přispět ke zkvalitnění nabídky
a úrovně služeb v cestovním ruchu
České republiky.
Letos se této soutěže účastnila i
Branka, o.p.s. a to s novými webovými stránkami www.kladskepomezi.cz, které vytvořila ve spolupráci s
inCUBE interactive, s.r.o.. V kategorii Nejlepší elektronická komunikace si za ně odnesla pomyslné zlato!
Porotci webové stránky označili jako

prezentaci, která vyčnívá v konkurenci a ocenili především jejich intuitivní navigaci, ovládání, moderní prvky, umístění všech potřebných informací pro uživatele na jednom místě

a vhodné napojení na sociální sítě.
Se slovy: „Jsem velice potěšena, že
mohu gratulovat výherci z mého rodného
Královéhradeckého kraje.“: předala cenu
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová zástupci
destinační společnosti. Cenu přijel
převzít pan Ing. Michal Beseda,
MBA, člen správní rady Branky,
o.p.s. a místostarosta města Nové
Město nad Metují. „Je to pro nás
čest, že naše destinační společnost
mohla soutěžit s takovými regiony,
jako jsou Východní Čechy, Jižní
Morava, Jižní Čechy a další. Cenu
samozřejmě nevnímáme pouze jako
ocenění, ale také jako závazek v
rámci udržení kvality webové prezentace do dalších let“: s úsměvem
sdělil po předání ceny pan Michal
Beseda.
BRANKA, o.p.s.

VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY

Zamyšlení

Vedoucí inženýr složité stavby není
osobně přítomen na staveništi. Zná
v něm však každý kout, protože stavba
se provádí pod jeho vedením. Ví o stavbě všechno přímo i nepřímo. Podobně
osobnost Božství zná každý kout tohoto
vesmírného stvoření, jehož je svrchovaným strůjcem, ačkoliv činnosti v tomto
stvoření vykonávají polobozi. Počínaje
Brahmou a konče nepatrným mravencem
– nikdo v hmotném světě není nezávislý. Všude je viditelná ruka Boha. Veškeré
hmotné složky i veškeré duchovní jiskry pocházejí z Něho a z nikoho jiného.
Vše stvoření v tomto hmotném světě je
pouhou interakcí dvou sil – hmoty a ducha, které pocházejí z Absolutní pravdy,
z Osobnosti, Božství ze Šrí Kršny. V chemické laboratoři může sloučením vodíku
a kyslíku, chemik vytvořit vodu, ale ve
skutečnosti pracuje v laboratoři živá bytost pod vedením Svrchovaného Pána. A
prvky samotné také dodává Bůh. Pán ví o
všem – přímo i nepřímo. Je si vědom každého detailu a navíc je úplně nezávislý.
ze Šrímad –Bhágavatamu

Police a PSO

Není to Pražská Stavební Obnova. Za
„socíku jsem fungovala nějaký čas ve stavebnictví, ale zaplať pánbůh, z rejstříku
byla tato firma vymazána začátkem roku
1990. Ale ta začáteční písmena ve mne
evokují období tzv.“ budování“ lepšího
zítřku.
S radostí však mohu prohlásit, že
dnešní PSO patří excelentnímu, jak by
napsal Boža S., orchestrálnímu tělesu
Police Symphony Orchestra, které nám
již několikrát u nás v Polici předvedlo, jak umí krásně zacházet s hudebními nástroji ať strunnými či dechovými i
bicími i hlasovými. A vůbec i na název
Police jsme my, Poličáci hrdí, protože i
počátky orchestru patří k nám a šest roků
činnosti obohatilo kulturu nejen našeho
města. A tak společně s naší všestrannou
milovanou Základní uměleckou školou
patří Police ke skvostům východních
Čech. Je malá počtem duší,ale velká duchovním bohatstvím. K tomu ještě nutno
přičíst ochotnický divadelní soubor, který

opsala M. Jandová

Tři králové i více králů v Polici

Tak to někdy chodí, že i Tři králové se
nebývale rozmnožují. A je to dobře, protože
se věnují bohulibé činnosti, nejen přínosem
svých malých dárků navštěvujícím, ale i přijímáním darů od obdarovaných a jejich rozdělování potřebným. A těch je v dnešním světě
dost a dost. Police byla plná trojic králů!
Ale něco z historie a proč svátek Tří králů, připadající každoročně na den 6. ledna. Tři
králové jménem Kašpar, Melichar a Baltazar,
jména z lidových vyprávění, byli mudrci,
Polický měsíčník - ÚNOR 2016

spíše hvězdopravci, kteří přišli z Persie, nynější Irán. Také se jim někdy říká mágové. Podle
evangelia sv. Matouše přinesli Ježíškovi do
Betléma dary- zlato,kadidlo a myrhu. Tyto tři
dary měly představovat v tehdejší době veškerou hmotu, neboť v tomto čase zastupovaly
tato známá skupenství. Trochu se pochlubíme,
že mladší sestra pisatelek místo narození v
Betlémě navštívila a měla možnost seznámit
se s historií Izraele a Palestiny.
V Západní liturgii představuje svátek Tří

nezapře herecký um, což předvádí v každoročních podzimních divadelních hrách.
Viď, Ivano Richterová, nositelko Zlatého
odznaku J.K.Tyla pro amatérské herce.
Vracím se však ke včerejšímu koncertu PSO, bezvadně propojenému slovem moderátorky Lucie Peterkové. Vždy
trefně provází slovem a představováním
dirigentů a sólistů. Člověk má radost z té
omladiny, no přece my Čechové se nemůžeme v Evropě ztratit, ať se děje co se
děje. Jsme Evropané a Češi. Zazněla hudba Edvarda Griega, Antonína Dvořáka,
W. A. Mozarta a také moderní Eltona
Johna, líbezná Pyšná princezna Dalibora
C. Vačkáře a vůbec, výběr byl i pro nás,
kteří nejsme tak hudebně vzdělaní a nasloucháme hudbě srdcem. Děkujeme
všem Poličákům a Nepoličákům, kteří
nás obohatili o jedinečné zážitky a aby
v nás, sestrách S., zanechaly příjemné pocity, uzavřely jsme večer šestnáctého ledna malým rautem se slunečnou Metaxou
a ne ledajakou.

Společný zážitek sester Seidelových

králů slavnost Zjevení Páně a slaví se 6.ledna.
Vánoce tímto svátkem vrcholí a také končí.
Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy
se Kristus zjevuje všem. Podle liturgie jsou
Tři králové, i když nebyli oficiálně svatořečeni, uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. V katolických zemích se o svátku Zjevení
Páně píše posvěcenou křídou na dveře domů
K + M + B a příslušný rok jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná,ať
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Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky
symbolizují Nejsvětější Trojici. Otce,Syna
a Ducha Svatého, nejsou to tedy znaménka
„plus“ mezi iniciálami. Tak jsme si to zapamatovaly ještě ze školy z katechismu a dočetly ve
vysvětleních k tomuto svátku.
Ostatky tří králů nalezla podle legendy sv.
Helena, která je přivezla do Konstantinopole
a později darovala milánskému arcibiskupovi.
Po dobytí Milána v r. 1158 císařem Fridricham
Barbarossou, kolínský arcibiskup Rainald
z Dasselu převezl ostatky do Kolína n. Rýnem.
Od r. 1948 je zlatý relikviář s ostatky umístěn
v centrální gotické lodi před hlavním oltářem
Kolínského chrámu sv.Petra. Nedávno proběhl v televizi naučný program o tomto chrámu,
jeho stavbě a osudech za 2.světové války a
jeho další poválečné přestavbě. Žel, v těchto dnech se stal Kolín nad Rýnem místem
hromadného okrádání a sexuálního obtěžování žen uprchlíky, i těmi žádajícími o azyl
v Německu. A teď nechceme ani domýšlet,
co bude následovat! Potvrzeny jsou obavy,
že lidé, prchající z Východu před válkou,

vyznávají jiné civilizační standardy vůči
ženám než západní
společnost. Jak se nechal slyšet známý publicista Jan Petránek
„Evropa nemůže být
otevřená jako cedník“
…A tak je nastolena
otázka, jaký postup
zvolí
civilizovaná
Evropa, potažmo západ. Závěr zůstává zatím otevřený a to s vědomím, že potřebným
je nutné pomáhat.
Počasí je teď pochmurné, sněhu pomálu. Ale těšme se. Podle
předpovědí se pořádná zima chystá a jistě udělá radost dětem a snad i nám starším, i když se
budeme trochu klouzat a balancovat, ale i to
k pravé zimě patří.
Všem občanům i občánkům našeho

Ptačí krmítka & ticho zimy

Po všech rachejtlích a světelných efektech, po všech ránách a oslavách příchodu
Nového roku, přišlo po půlnoci trochu neočekávané sněžení. Vstal jsem poměrně brzo
ráno. No, brzo – poměrně brzo jen vzhledem k datu, k 1. 1. 2016. Stále padal sníh.
Pokaždé, když sněží, uvědomuju si, že je
kolem jaksi větší ticho, než kdykoliv jindy.
Teprve dnes, na Nový rok jsem asi pochopil
proč: pokaždé, když něco padá vzduchem
k zemi, očekáváme po dopadu nějaký zvuk.
I kapky deště se rozprsknou o zem nebo
žbluňknou do hladiny kaluže. Ale sníh se
snáší tiše, tak tiše, že nás to až překvapí.
Uvařil jsem si čaj a vyšel ven na zahradu. Nasypal ptákům do krmítka a pustil
psa. Mrzlo, ale bylo tak nějak nedefinovatelně krásně, že jsem prostě chtěl být
venku. Odměnou mi bylo bláznivé pobíhání psa po zahradě. Daisy honila padající
vločky, lapala po nich, sprintovala, brzdila
a nakonec se celá vyválela ve sněhu, aby mi
pak „řekla“, že už to studí, že se jí už chce
dovnitř do tepla.
Ale za chvíli jsme byli oba dva už
zase venku. Já kouřil a Daisy pokračovala
v lapání sněhových vloček. Sledoval jsem
krmítko. Nejdřív k němu velice obezřetně
přiletěla jedna sýkorka, vzala do zobáčku
semínko slunečnice a odletěla s ním kamsi do vnitřku velkého rododendronu pár
metrů vedle. Pak se k němu začaly slétat
další sýkorky. Později jsem se poradil s atlasem ptáků: žlutomodré sýkory koňadry a
modřinky a bílošedé babky s černou čepicí. Rád bych přistihl i fešandu parukářku
s punkerským čírem, ale ten den nepřiletěla. Potom mě překvapilo hejno zvonků,
kteří pohrdli semínky v krmítku a obsadili
šípkovou růži u plotu. Odpoledne jsem se
šel na šípek podívat: téměř všechny plody
byly rozklovány a semínka scházela.
Pozoroval jsem podstatnou část
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dopoledne krmítko oknem. Poté co odletěly sýkorky, osiřelo. Ale asi hodinu po
nich se u krmítka objevil první vrabec. A
během chvíle pak dalších asi dvacet. Bylo
vážně příjemné se dívat na krmítko obsypané ptáčky. V nějakém systému se střídali,
odlétávali, přilétávali, vraceli se a pak najednou, jakoby z rozkazu vyšší síly, odletěli
všichni. A zase krmítko osiřelo. Další sledování jsem už vzdal, ale odpoledne jsem
přistihl brhlíka a nakonec i zářivě žlutozeleně svítící zvonky. I oni podlehli lákadlu
nasypaných semínek. Existuje i v ptačí říši
hierarchie? Nejprve přiletí průzkumník, a
když celou situaci vyhodnotí jako dobrou,
přiletí ostatní? Krmí se nejprve vedoucí
hejna a pak postupně další? A kdo dává
povel k odletu? Nebo připisuju ptačí říši
moc lidských vlastností a vzorců chování a
všechno je jinak? Ale něco na tom asi bude,
protože zkušenosti z minulých let mi říkají,
že nejprve ke krmítku přiletí sýkory a po
nich pak vrabci. Odpoledne se potom už
neobjeví. Brhlík přilétá většinou až po obědě, zvonci kolem poledne. Napadá mě, jestli to není určeno režimem spánku a třeba
brhlík se zvonkem přilétá už při úsvitu, kdy
je ještě tma a já většinou spím. Anebo jsou
prostě spáči a vstávají až předpolednem a
po probuzení letí na snídani.
Občas se náš pes rozhodne a začne honit ptáky po zahradě. Sýkorky se na ni dívají z nadhledu stromových větví, vrabci radši
odletí mimo zahradu, stejně jako zvonci.
Brhlík se ani neobtěžuje opustit krmítko a flegmaticky se občas koukne dolů…
Krmítko na zahradě je místem průniku říše
člověčí s říší ptačí. Nechci tvrdit, že bychom se od nich mohli něčemu přiučit, to
by nejspíš nedávalo smysl. Chci vlastně jen
říct, že pozorování ptáků přilétávajících ke
krmítku je krásným trávením času. A to už
smysl dává.
Pavel Frydrych

městečka přejeme zdraví, štěstí a pohodu v roce
2016. A teď ještě přikládáme fotku z návštěvy
Tří Králů v naší ulici Ostašské dne osmého
prvního měsíce roku 2016.

Sestry B. a J. Seidelovy

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Se začátkem roku jsme kontrolovali parkovací
plochy ve městě a dohledávali jsme majitele odstavených vozidel vykazující známky vraku.
yy V rámci povinností uvedených ve schválené vyhlášce města o svozu a likvidaci odpadů proběhnou kontroly třídění, které je v ní zakotveno.
yy Společně s Veterinární správou Královéhradeckého kraje jsme provedli kontrolu u chovatele
psa, u kterého bylo podezření, že ho týrá.
yy V útulku je prozatím prázdno…pár místních
pejsků jsme odchytili a i hned předali majitelům,
někteří pejsci byli na permanentních záletech,
jiní se zaběhli.
yy Město v polovině měsíce opět okupovali energetičtí dealeři, kteří běhali dům od domu a nabízeli
přechod k jiným společnostem. Díky některým z
Vás, kteří jste třeba i pozdě reagovali, se podařilo
jejích nálet utnout.
yy Ve spolupráci s ostrahou v Penny marketu jsme
se zabývali několika chmatáky.
yy Kontrolovali jsme sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků, na Vaše žádosti a připomínky,
které jste nám sdělili, jsme ve spolupráci s TS zajišťovali jejich vyřízení a nápravu. Tam směřuje
i naše výzva, pokud se v době, kdy sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků se vlivem sněžení či ledu zhoršuje a vy máte poznatky o místech,
kde je to opravdu špatné…informujte nás. Jsme
v neustálém kontaktu s TS.
yy Kontrolovali jsme parkování a tím i dodržování
nařízení města na náměstí. Parkovací karty Vám
vystavíme v době úředních hodin či po domluvě
kdykoli. Jinak je můžete získat i na finančním
odboru – správě poplatků. Tam, kde platíte za
odpady a psy.
yy V mrazivém období jsme sledovali některé spoluobčany, kteří především díky svému rozhodnutí, přebývají povětšinou venku..o vnitřní vytápění
se zpravidla dovedou postarat, horší to je ovšem
po jiných stránkách.
Tak hezký zimní čas

ved. strážník Petr Zima
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní

Máme tu zimní měsíc únor a vcelku pěknou zimu. V církvi bude únor liturgicky rozdělen na mezidobí a dobu postní. V úterý 2. února
prožijeme svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově „hromnice“). Připomeneme si biblickou
událost z Lukášova evangelia – kdy podle
židovských předpisů Ježíšova matka Maria,
40 dní po narození chlapce, navštívila jeruzalémský chrám, prošla symbolickým očistným
obřadem a přinesla Bohu oběť za prvorozeného syna. Při návštěvě chrámu se setkala se
starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří v něm rozpoznali Krista - Spasitele světa.
Simeon prohlásil „Nyní můžeš Pane propustit
svého služebníka podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou jsi
připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu“.
10. února pak popeleční středou vstoupíme do
období přípravy na velikonoce, tedy do doby
postní. Tento den je dnem přísného postu. Při
bohoslužbě kněz požehná popel z vrbových ratolestí z květné neděle loňského roku a tímto
popelem pak udělí „popelec“, tedy označí přítomné věřící na čele na znamení pokání s výzvou „člověče pamatuj, že jsi prach a v prach
se navrátíš“ nebo „čiňte pokání a věřte evangeliu“. Toto jsou připomenutí, abychom si uvědomili, že náš tělesný pozemský život je pomíjivý, je Božím darem a vše je v jeho rukou (sami

si ho nemůže darovat nebo prodloužit ani o
vteřinu). Můžeme se však snažit změnit smýšlení a v pokoře se obrátit od pomíjivých věcí a
lidských nejistot k hodnotě trvalé, k dobrému
a milujícímu Bohu. Postní doba je pozváním
na cestu proměny, která by nás měla připravit
na přijetí daru spásy, skrze Kristovo utrpení.
Sluší se ještě připomenut, že základními pilíři dobré přípravy na Velikonoce jsou modlitba
s četbou Písma svatého (pro obnovu vztahu k
Bohu), střídmost a odříkání v jídle, v zábavě a
jiných méně důležitých věcech, tedy půst (pro
obnovu vztahu k sobě) a v neposlední řadě laskavost, milosrdenství a pomoc druhým, tedy
konání dobrých skutků (pro obnovu vztahů s
lidmi kolem nás). Nechme se tedy s otevřeným
srdcem a dobrou vůlí vést Bohem postní dobou
a vydejme se s Ježíšem jeho cestou, abychom
mohli o Velikonocích upřímně obnovit naše
křestní sliby a Vyznání víry. Postní doba potrvá
40 dní, vyjma nedělí. Významnou příležitostí
pro přiblížení se ke Kristu, trpícího za nás na
kříži a pro načerpání síly k překonávání našich
životních těžkostí, je liturgie 14-ti zastavení
křížové cesty. Po celou postní dobu budeme
společně procházet křížovou cestu v našem
kostele každý pátek od 17.00 hod.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
v Út a Pá od 16.00 do 16.30 hod., ve středu od
9.00 do 9.30 hod.

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici nad
Metují podle obvyklého pořadu:

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

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
31. ledna - 4. neděle v mezidobí (C)
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu
(hromnice)
07. února - 5. neděle v mezidobí
10. února - Popeleční středa, den přísného
postu (Památka sv. Scholastiky, ře
holnice, patronky benediktinského
řádu)
14. února - 1. neděle postní
21. února - 2. neděle postní
22. února - Svátek stolce svatého apoštola Petra
28. února - 3. neděle postní
06. března - 4. neděle postní
Rádi bychom všem popřáli pokojnou dobu
postní.
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

SPORT

KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚNOR
pátek - neděle 12. - 14. února

BULDOK CUP 2016 - 13. ročník florbalového turnaje
Pořadatel: FBC BULDOCI

Místo: tělocvična ZŠ

neděle 14. února

POHÁROVÝ ZÁVOD KHK V BĚHU NA LYŽÍCH
A VEŘEJNÝ ZÁVOD PRO VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
Pořadatel: SPARTAK Police nad Metují z. s. – Lyžařský oddíl
Místo: Nebíčko - pouze v případě příznivých podmínek

sobota 20. února

O POHÁR BLÁZNIVÉ VIKTORKY
11. ročník florbalového turnaje
Pořadatel: J+K. Křepelkovi		

Místo: tělocvična ZŠ

Více nanwww.sportvpolici.cz

Závody v běhu na lyžích

Lyžařský oddíl Spartaku Police uspořádá v neděli 14. února na Nebíčku
pohárový závod Královéhradeckého kraje žactva a veřejný závod v běhu na
lyžích klasickou technikou pro všechny věkové kategorie. Start nejmladších bude v 10 h.
Pokud to počasí dovolí, tak uspořádáme ještě dva středeční závody,
Běžkové středy 2016 a to 10. a 24.února. Starty těchto závodů budou v 16 h.
Za lyžaře Tonda Pohl

Polický měsíčník - ÚNOR 2016
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HALOVÝ TURNAJ V ČERVENÉM KOSTELCI

Na podzim jsme v jednom článku vyjádřili obavy, zda fotbalu na stránkách měsíčníku
není příliš a zda občané nepošlou do redakční
rady protestní petici. Nestalo se tak, naopak
jsme zaznamenali jednu pozitivní reakci, a to
od učitelky ve výslužbě, paní Selicharové. Ta
nám sdělila, že si ráda přečte, když se kluci
a děvčata snaží dělat něco pořádně a navíc si
může přečíst o svém sousedovi Vildovi, zda
na zápasy chodí nejen řádně připraven, ale i
upraven. Vzhledem k těsnému vítězství 1:0
ve prospěch příznivců kopané jsme se tudíž
rozhodli, že v informacích o
výrazných úspěších, případně drobných nezdarech polických mládežnických fotbalových družstev, budeme
polickou veřejnost i nadále
informovat.
V prosinci se hráči mladší přípravky těšili na Čertovský turnaj
v Broumově. Někteří trenéři
pak v rámci turnaje na občerstvení a hlavně cukrářské
výrobky, které vždy připravují broumovské maminy.
Všichni se však těšili marně,
neboť v termínu turnaje se
v hale předělávala podlaha a
turnaj byl zrušen.
Prvním turnajem v rámci zimní přípravy tak bylo
vystoupení starší přípravky v Červeném Kostelci v neděli 17.ledna.
Oblíbeným a nejčastějším umístěním v minulosti bývalo šesté místo. O tom, zda podobného umístění docílíme i nyní, kolovaly
v myslích trenérů vážné obavy, neboť se kromě našich, zúčastnilo ještě osm velmi silných
týmů. Hrálo se systémem každý s každým,
takže se odehrálo celkem 36 zápasů.

Zahájili jsme zápasem s Jaroměří a na
začátek uhráli přijatelnou remízu 0:0, když
dobrý výkon podala obrana i brankář Vašek
Valchař. V zápase druhém jsme bohužel jednu branku obdrželi, svoji chvíli slávy odmítl
Míra Macek, zvaný Racek, když po samostatném úniku netrefil bránu a prohráli jsme tak
nakonec 0:1. V zápase dalším, proti pozdějšímu vítězi Náchodu, jsme na příznivý výsledek
neměli nejmenší šanci a ze hřiště odešli do
bufetu, neboť nás čekala více, než hodinová
pauza, s porážkou 0:4.

s Úpicí.
V tomto okamžiku jsme se začínali zajímat o naše možnosti, co se týče umístění v turnaji. Vzápětí nás zklamala porážka Velkého
Poříčí s Kudowou, neboť v případě našeho
neúspěchu v posledním zápase s Broumovem
bychom obsadili nepříliš lichotivé, deváté
místo. V tuto chvíli zapojil svůj minicomputer, umístěný v hlavě, náš starší trenér Kamil.
Vypočítal, když Broumov 1:0 porazíme, budeme se s Poříčím dělit o sedmé místo vzhledem
ke stejnému počtu bodů i shodnému skóre 1:8.

Po občerstvení jsme nastoupili proti
Dvoru Králové. Nedůraz v obraně zapříčinil
zbytečnou branku v naší síti. Několik našich
šouravých střel soupeřova brankáře nemohlo
ohrozit, takže jsme opět podlehli 0:1. Další
naše dva zápasy skončili shodně 0:0. Nejprve
s Velkým Poříčím a následně s týmem z polské Kudowy. Následovala ještě porážka 0:2

A nastalo pravé vyvrcholení celého turnaje, náš zápas s Broumovem. Naši kluci se
po rohovém kopu a následující „trmě – vrmě“
ujali Jardou Zemkem vedení 1:0. Broumov
však vyrovnal a úspěch se nám tak vzdálil.
Nedlouho před koncem, po autovém vhazování Seby Hlaváčka, náš nejmladší hráč Matěj
Prouza hlavou zajistil vítězství 2:1. Tím jsme
se ani nemuseli s Poříčím o sedmé místo dělit,
neboť jsme vstřelili ještě větší počet branek,
než tento soupeř. I pro samotné trenéry byla
překvapením naše síla v zahrávání standardních situací. Trpěliví poličtí diváci se konečně
po téměř sedmihodinovém čekání dočkali vytouženého gólového úspěchu.
V průběhu turnaje došlo i na několik motivačních podnětů a sázek. Starší trenér Kamil
klukům oznámil, pokud nevstřelí v turnaji
žádný gól, budou na nejbližším tréninku jen
běhat. Při jednom gólu to bude 50:50 běh a
fotbal a při vstřelení dvou branek je čeká pouze fotbal. Sázka trenéra Marka Plného byla
podstatně odvážnější. Ten před posledními
dvěma zápasy oznámil, pokud kluci oba vyhrají, poběží domů v téměř deseti stupňovém
mrazu neoblečený. Nakonec jej kluci z Úpice
zachránili.
Tolik o našem prvním halovém turnaji,
který ukázal, v čem ve srovnání s našimi soupeři ještě zaostáváme.
Kamil Švorčík, starší trenér starší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky
Marek Plný, nejodvážnější trenér starší přípravky
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Který architekt projektoval budovu dnešní spořitelny? Odpověď najdete v tajence.
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Tajenka křížovky z lednového čísla PM: Václav Vladivoj Tomek
Správnou tajenku zaslalo 11 křížovkářů, ze kterých jsme vylosovali
Marcela F., Stanislavu F. a Veroniku H., pro které máme v informačním centru Pellyho domy drobnou pozornost.
Polický měsíčník - ÚNOR 2016

ŘECKÉ
PÍSMENO

Tajenku křížovky z tohoto čísla Polického měsíčníku můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@policko.cz nebo
napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního centra v
Pellyho domech vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Ida Jenková
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PŘENECHÁM
ZAHRADU
v pronájmu

v zahrádkářské kolonii
za hřištěm v Polici nad Metují

Nebytový prostor
v centru města
k pronajmutí,

Cena za chatku dohodou

vhodný pro
kancelářské účely.

Kontakt: 736 401 544

Kontakt: 739 124 873

PRONAJMU
GARÁŽ
v ulici
Ke Koupališti
Kontakt:

728 083 208

Firma Miroslav Sádovský nově provádí servis plynových kotlů a je
zařazena do programu kotlíkových dotací.
PLYN SERVIS: 739059374
Miroslav Sádovský: 603256368
32
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Číslo nabídky: 11182
Pobočka: Camelot Náchod

Novostavba RD 4+kk, garáž, zahrada 750 m2, Police nad
Metují
Cena:

3.200.000,- Kč za
nemovitost
včetně provize a služeb
Nemovitost:
Domy a vily
Typ nabídky:
prodej
Vlastnictví:
osobní
Plocha:
100 m2
Okres:
Náchod
Obec:
Police nad Metují
Plyn:
plynovod
Elektřina:
230V,380V
Voda:
dálkový vodovod
Odpad:
kanalizace

Druh budovy: cihlová
Balkon/lodžie/terasa:
ne/ne/ano
Topení:
Ústřední - plynové
Garáž:
ano
Sklep:
ne
Pozemek:
742 m2
Kabel. TV:
Vybaveno:
ne
Vybavenost:
C - Úsporná
Energ. třída:

Reality 11 Vám zprostředkují exkluzivní prodej novostavby 4+kk v Polici nad Metují ulice Wihanova. Nemovitost se nachází v
zástavbě rodinných domů na slunném místě. Nemovitost je vystavěna z moderních materiálů (Ytong + zateplení, střecha
Bramac, okapy Lindab...). Kolaudace leden/únor 2016. Dispozice: Vstup do chodby s technickou místností. Kuchyňský kout 12
m² spojený s obývacím pokojem 35 m² (z obývacího pokoje vstup na terasu, připravená krbová vložka). Z hlavní chodby jsou
dále vstupy do pracovny 10 m², ložnice 18 m² a případného dětského pokoje 15 m². Koupelna s vanou a sprchovým koutem.
WC je samostatně. Prostorná garáž pro dva osobní vozy o výměře 60 m² s vjezdem z místní komunikace. Přístup do zámkové
dlažbě k hlavnímu vchodu i do garáže. Pozemek je rovinatý o výměře 750 m². Orientace domu je jihovýchod a jihozápad.
Sousedství nemovitosti je ze severu sousední RD , východ louka, západ sousedná RD a jižní strana sousedí s místní
komunikací a chodníkem. IS: plyn, obecní vodovod, obecní kanalizace, elektrika 220 a 380 v. Okolí: škola, školka 200 m,
centrum města 600 m, autobus 750 m, obchody 500 m. Doporučujeme prohlídku! Pomoc s financováním nemovitosti je
samozřejmostí! Ev. číslo: 11182.

Daniel Denygr
776 342 569
denygr@reality11.cz
www.reality11.cz/camelot-nachod
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU,
SEDAČEK, KŘESEL, ŽIDLÍ A
INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Kontakt:
Martina Hulínová 608 775 813,
Petr Zatloukal 608 889 992
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
Soukenická 163,
549 54 Police nad Metují

NABÍZÍM PRONÁJEM
PĚKNÉHO NOVÉHO BYTU

v Polici nad Metují (nad zahradnictvím)
Bytová jednotka v kategorii 2+1 o výměře 56 m2 za
cenu 5.250 Kč plus služby a energie. K tomu navíc
nadstandardně velký sklep a jedno vyhrazené
parkové stání. Vybavení: plně vybavená koupelna a
WC, nová kuchyňská linka se sporákem, kuchyňská
vestavěná skříň a šatní předsíňová skříň, podlahové
krytiny, vnitřní žaluzie, osvětlení. Vratná kauce ve
výši dvojnásobku celkové měsíční platby za nájem,
služby a energie.

Kontakt na e-mail: bytynachodsko@gmail.com
nebo mob. 705 009 312.

PRODÁM
BYT

2+KK 73 m2
po rekonstrukci
s garáží
v ul. Ostašská

v Polici nad Metují,

cena dohodou.
Tel: 723 145 588

KOUPÍM
POZŮSTALOST

... okna patří k životu

veteš, vyklidím
půdu,
sklep, dům, byt.

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

Kontakt:
608 103 810
KOUPÍM
STARÉ KOLO,
MOPED
Polický měsíčník - ÚNOR 2016

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
MUDR. SVATOPLUK ŘEHÁK - praktický lékař
přijímá k registraci nové pacienty

Adresa ordinace:
Zdravotní středisko Police nad Metují, 17. listopadu 388
Tel. 491 543 219
Ordinační hodiny:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

12:30
12:30
12:30
12:00 14:00 18:00
12:30

Odběry:
pondělí, středa, pátek 7:00 - 8:00 hod
Injekce:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

4. ročník večerního promítání na Ostaši

Pátek 5. 2. 2016 promítá od 19 hod.
MARTIN OBST – NA MOTORCE PŘES PŮL SVĚTA
Sobota 6. 2. 2016 od 18 hod.
HRAJÍ „KAMARÁDI OSADY 5“
Pátek 19. 2. 2016 promítá od 19 hod.
OLDŘICH JENKA – PUTOVÁNÍ KRAJINOU
Pátek 26. 2. 2016 promítá od 19 hod.
ONDŘEJ POHL – STUDIJNÍ POBYT V JAPONSKU
Sobota 27. 2. 2016 od 18 hod.
HRAJE SKUPINA METUJE

Polický měsíčník - ÚNOR 2016

7:00 - 8:00 hod.

Obec Suchý Důl

NABÍZÍ K PRONÁJMU

a) kiosek na Slavném
b) prodejnu potravin v Suchém Dole
Bližší informace na OÚ v Suchém Dole
nebo na telefonu: 491 541 139, 602 611 201
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přijme

na plný pracovní úvazek
KUCHAŘE/ KUCHAŘKU
Nástup možný od 1. 3. 2016

Kontakt:
tel.: 604 371 576
www.ostas.adrspach.cz
chaty.ostas@gmail.com

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

23. 2. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 2. 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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POLICKÝ MĚSÍČNÍK
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Fota 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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NOVOROČNÍ OPEN 2016
Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorům,
kteří nám již několik let s pořádáním závodu
pomáhají, a zároveň velkému zástupu lidí, kteří
s pořádáním závodu více či méně pomáhají, a
které to ani po všech těch letech nepřestalo
bavit, ať již jde o rozhodčí, stavitele cest nebo
zpracovatele výsledků! Zároveň díky lidem,
kteří přijeli do Police závodit nebo fandit. Už
teď se těšíme na NOVOROČNÍ OPEN 2017!!!

Za podporu tímto děkujeme:

Českému horolezeckému svazu, městu Police nad
Metují, TJ Sokol Police nad Metují, a dále těmto
firmám a jednotlivcům: Sportiv Redpoint, Doldy,
Bufo, Lizard, VANGO-CZ, HUDY, Blue Fly,
MAKAK, Tilak, Ocún, RESTDAY, AIX, CAMP,
BEALDirect Alpine, Singing rock, Saltic, Nakladatelství JUKO, CT – climbing technology, MANMAT, RAFIKI, METOLIUS, VIRIDIUM, Koloniál
Renata, a Ovoce – zelenina Suchomel.

V sobotu 16. ledna se na umělé stěně v
sokolovně v Polici nad Metují uskutečnil jubilejní 25. ročník závodu v lezení na obtížnost
NOVOROČNÍ OPEN. Letošního ročníku se
zúčastnila necelá padesátka lezců a lezkyň,
přičemž závod měl díky polským závodníkům
též mezinárodní účast. Celkovou kvalitu
závodu pak tradičně podtrhovala nejen účast
zástupců českého reprezentačního výběru, ale i
přítomnost předsedy závodní komise Českého
horolezeckého svazu, který závody u nás
považuje za jedny z nejlepších v celé republice!
Závodní cesty pro letošní ročník postavili
opět Pavel „Alberto“ Hrubý a Jirka „Prťka“
Koutský, kterým ještě pomáhali Pavel a Honza Lokvencovi. Závod probíhal pod vedením
ředitele závodu Milana Karpfa, který se této role
ujal poprvé, přesto ji zvládl s bravurou. Hlavním
speakerem celého letošního závodu byl současný
předseda horolezeckého klubu, Tomáš Hornych.
Na úvod kvalifikace předvedli stavitelé
cest, jak je možné dosáhnout vrcholu v každé
ze tří kvalifikačních cest (tzv. TOPu). Ve třech
kvalifikačních cestách se podařilo 10 borcům
a 2 borkyním dolézt až na vrchol, čímž tito
předvedli velmi kvalitní výkony, a současně
deklarovali vysokou laťku letošního závodu (!).
Postupový klíč do finále byl jury
závodu v čele s hlavním rozhodčím stanoven na 10 závodníků v případě mužů

a juniorů, a 6 v případě žen a juniorek.
Celkovým vítězem se stal reprezentant
Tomáš Binter z Pece pod Sněžkou, který jako
jediný téměř překonal těžkou sekvenci kroků,
kterou nachystali stavitelé finálové cesty po
14 metrech lezení ve stropovém převisu, a
obhájil tak své loňské vítězství. Na druhém
místě skončil Honza Zima lezoucí za Rock
Empire a se třetím místem se musel spokojit,
stejně jako v loňském roce junior Vojta Trojan.
V kategorii žen a juniorek zvítězila letos
výborně připravená tradiční účastnice openu
Gabriela Vráblíková ze Železného Brodu, která
byla netěsnějším rozdílem (pozn. udržela se
za chyt, který druhá v pořadí stačila pouze tzv.
tečovat) následována juniorkou Lenkou Slezákovou z Rožnova pod Radhoštěm. Na třetím místě
celkově se umístila Petra Formanová z Kuřimi.
V žádné z finálových cest se opět diváci
nedočkali TOPu, tedy vrcholu cesty, i když
Tomáš Binter byl, jak kdysi napsal Míra Šmíd,
dva kroky od vrcholu, ale i přesto panovala v sále
tradiční skvělá atmosféra a spokojenost s výkony, jaké finalisté a finalistky předvedli. Dlužno
dodat, že tradičním velikým pozitivem závodu
bylo početné publikum, které v sokolovně opět
vytvořilo bouřlivou atmosféru, která finalisty motivovala a hecovala k výborným
výkonům, za což všem divákům z blízkého i vzdálenějšího okolí patří velký dík!!

KONEČNÉ VÝSLEDKY:
Kategorie muži a junioři:

1. místo – Tomáš Binter (Rafiki, ČEVAK)
2. místo – Jan Zíma (Rock Empire, Exakt)
3. místo – Vojtěch Trojan (HO Komorní
výtah, Scarpa, Baterca)
4. místo – Jan Vopat (HO Komorní výtah,
VP Climbing service)
5. místo – Petr Havrda (Lomnice nad 		
Popelkou)
6. místo – Ondřej Slezák (Vertikon Zlín,
Ocún)

Kategorie ženy a juniorky:
1. místo –

Gabriela Vráblíková (Ocún,
Andrle Sport, HO Železný Brod)
2. místo – Lenka Slezáková (HK Rožnov
pod Radhoštěm, Vertikon Zlín)
3. místo – Petra Formanová (LSD Kuřim)
4. místo – Veronika Scheuerová (HK 		
Lanškroun)
5. místo – Eliška Karešová (HO Komorní
výtah)
6. místo – Eliška Novotná (HO Komorní
výtah)
J. Škop, HK Ostaš Police nad Metují

Kovářova rokle

