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U Čertovky byla pohoda
Tak máme za sebou již 18. ročník Silvestrovského vejšlapu, který pořádal
náš Klub přátel turistiky Spartak Police nad Metují z.s., ve spolupráci s městem
Police nad Metují.
Více než písmena vystihnou atmosféru fotky Štěpána Horáka a Milana
Schirla. Proto jen stručně. Přišlo Vás k Čertovce 1335, vypilo se 140 litrů tekutin a počasí přálo, ale sníh nebyl.
Všem, kteří přišli, patří naše poděkování za účast. A věřte, že se s vámi rádi
setkáme 31. prosince opět u Čertovky, anebo na 41. ročníku Mezinárodního
Polického, který se letos koná 21. 5. 2016. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Martinu Exnerovi, provozovateli Rychlého občerstvení Pellyho
domy, že pro tuto akci uvařil čertovskej mok a čaj. Dále pak velké poděkování
patří firmě Myco Medica medicinální houby, jejímž majitelem je Milan Schirlo,
který pomohl navozit a odvozit spoustu potřebných věcí. Nesmíme opomenout
Hlavňovské hasiče, kteří již tradičně pomáhají se svozem a odvozem. A samo,
že velký dík patří Steinerově rodině (Maxovým). Bez ní by už to asi nebylo
to pravé ořechové. Jsme rádi, že Silvestrovskej vejšlap je hojně navštěvován.
Snad se nám podaří tuto akci ještě nějaký rok pořádat, a u Čertovky se budeme
nadále scházet.
Za Klub přátel turistiky
Spartak Police nad Metují z.s., Petr Scholz

INFORMACE Z RADNICE
Mozaika z radnice...

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z
nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost,
smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a
ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost,
skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra."
Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk
vyhraje?“
Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš."
Dovolila jsem si začít indiánským moudrem na přání jednoho z našich
občanů. Nevím, kterého. Ale na tom vlastně vůbec nezáleží. Podstatné je
uvědomění si. Ještě náročnější je plnění té správné misky…
Ve středu 17. 2. jsme na 1. veřejném jednání městského zastupitelstva
schválili rozpočet na letošní rok. Najdete ho na městských webových stránkách. Dnes své místo v tomto čísle přenechávám právě schválené verzi
rozpočtu a přehledu poskytnutých dotací.
Plánované opravy, údržba a investice na rok 2016
AKCE
2212 - Komunikace
PD Komunikace nad DD (úsporná varianta)
Komunikace nad DD realizace
Oprava komunikace Ledhujská, po ČEZu, kanalizaci atd.
PD Brandejsova - infrastruktura (možná dotace 80. tis na jednotku)
Brandejsova - infrastruktura (možná dotace 80. tis. Kč na jednotku)
Oprava komunikace za stodolou CHKO k Hornychom, odvodnění
Opravy komunikací, překopů ve městě, opravu kanalizačních šachet ve
Žďárské ul a ostatních šachet ve městě
PD komunikace průmyslová zóna (2. st. projekt)
PD - Radešov - dokončení komunikace k Zakopanici - rozpočet VŘ
Pěkov - oprava komunikace na Hony - asfalt

Kč
100
2 500
1 900
150
500
100

000
000
000
000
000
000

300 000
150 000
20 000
700 000

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkové
úpravy, parkoviště)
Chodník u autobusového nádraží, stání BUS
350 000
Zádlažba po výměně stromů u významně poškozených chodníků a
80 000
komunikací na Masarykově náměstí
PD - Chodník - Žďár (dotace) podíl
100 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
PD kanalizace Pod Jasany (za Vackovými)
Rekonstrukce septiku u rybníka v Hlavňově
Senzory, deón a odpojovač pro ČOV
Aktualizace PD Kanalizace Záměstí, Ke Strážnici, Malý Rynk, V Rokli
včetně výběru
Rekonstrukce kanalizačních přípojek čp. 340, doasfaltování
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
Lapač splavenin - poldry
Rekonstrukce havarijního stavu Hlavňovského rybníka - výběrové řízení
(požádáno o dotaci OP ŽP)
3111, 3113, 3231 - Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
MŠ - shrnovací (rozdělovací) dveře v MŠ
MŠ - nová vstupní brána, branka
MŠ - oprava soc. zařízení zaměstnanců MŠ, úklidovka II. etapa
ZŠ - Regulace topení v celé ZŠ, úprava rozvodů v kotelně
ZŠ - Rekonstrukce WC na 2. stupni (bez tělocvičny)
ZŠ - Architektonický návrh řešení prostranství před ZŠ
ZUŠ - PD dokončení rekonstrukce

40 000
150 000
620 000
70 000
15 000
60 000
100 000

80
100
280
240
3 500
30
150

000
000
000
000
000
000
000

332x - Památky
Sousoší svaté trojice v Pěkově realizace I. etapy
Sýpka "Špýchar", šp. 489 - odstranění zatékání do budovy sýpky
Příprava dotace českopolské spolupráce obnova památek
Žitavec Hlavňov

220
260
30
60

000
000
000
000

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
PD - Rekonstrukce velkého bazénu
Oprava beach volejbalového hřiště

50 000
150 000

3613 - Nebytové hospodářství
Pěkov - knihovna, nový koberec, 18 ks regálů a vymalování

140 000

3631 - Veřejné osvětlení
PD veřejného osvětlení v Pěkově (k truhlárně) a na Honech

40 000

3635 - Územní plánování
Změny ÚP č. 1,2. - průmyslová zóna

100 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Oprava kanalizační přípojky radnice
Odvodnění u terasy MPMPM
Územní energetická koncepce (Strategický plán TS)
Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, pasporty
Podíl na nákladech zrušení septiku v Kostelní ulici
Vybudování nového úložiště výkopové zeminy včetně dopracování PD
Rezerva na havárie a mimoř. události + rezerva na požadavky OV

100
30
120
100
35
100
350

000
000
000
000
000
000
000

3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ.rozvoje
PD pro uzem. rozhodnutí na 3-4 RD Bělská ulice (zast. studie)

40 000

372x - Nakládání s odpady
Kontejnerové stání u "Staré školy"
PD uložení bioodpadu v u sběrného dvora

30 000
80 000

4351 - Sociální služby
PD na výstavbu nové DPS územní rozhodnutí
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
PD rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně kotle (příprava dotace)
CELKEM ZAŘAZENO DO ROZPOČTU

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

100 000
50 000
14 570 000

Rozpočtové příjmy pro rok 2016
Par. Pol.
Třída 1
Daňové příjmy

Položka

Rozpočet

0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fin. pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze
0000 1112 sam.výděl.činnosti

10 300 000

0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob

1 100 000
10 600 000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

1122
1211
1334
1335
1340
1341
1343
1344
1345

Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Popl. za odnětí pozemků plnění fcí lesa
Poplatek odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity

450 000

1 769 090
20 000 000
0
0
2 290 000
130 000
60 000
16 000
30 000

0000 1351 Odvod z loterií a jiných podobných her
100 000
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
1 200 000
Správní popl.(ryb.lístky, stavební, matrika
0000 1361 ,CzechPoint)
400 000
0000 1511 Daň z nemovitých věcí
4 700 000
**
Celkem
53 145 090
Přijaté dotace
Třída 4
0000 4111 Neinvest.přij.transfery -volby, SLDB
0
Neinv.přij.transfery ze SR 0000 4112 souhrn.dotač.vztah
3 408 000
0
0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP
0000 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR
0
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
18 000
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000 4129 Ostatní neinvest. transfery - DSO Lesy Policka

0

0000 4131 Převody z vl. fondů hospodářské činnost
0000 4132 Převody z ostat.vlast.fondů (depozitní účet)

0

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů (účet ČNB)
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů

0

0000 4213 Inv.přijaté transfery ze st. Fondů (SFŽP)
0000 4216 Investiční transfery ze SR (OP ŽP)
**
Celkem
Nedaňové příjmy
Třída 2
Přijaté splátky půjčených prostředků
0
*
Lesní hospodářství
1032 *
Cestovní ruch
2143 *
Ostatní práva v průmyslu, stavebn…
2169 *
Silnice
2212 *
2219
2321
3311
3313
3315
3349
3392
3399
3412
3612
3613
3631
3632
3639
3722
3725

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3769 *
3900 *
4351
5311
5512
6171

*
*
*
*

6310 *
6330 *
6409 *
Třída *
SUMA

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod
Divadelní činnost
Kino
Činnost muzeí a galerií - MPMP
Měsíčník
Zájmová činnost v kultuře (CKV)
Ostatní záležitost kultury
Sport. zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškod. komunál. odpadů
Ost.správa v ochraně životního prostředí
Ostatní činnosti -služby pro obyvatelstvo PUVČ
Pečovatelská služba a podpora
samostat.bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy

0
0
0
0
0
3 426 000
0
250 000
350 000
0
223 400
140 000
3 630 000
525 000
20 000
800 000
147 000
560 000
30 000
115 100
0
21 000
0
237 000
4 436 850
9 000
520 000
0
50 000
250 000
30 000
10 000
175 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 000
Převody vlastním fondům
910 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0
Celkem nedaňové příjmy
13 447 350
Celkem příjmy
70 018 440
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Rozpočtové výdaje pro rok 2016
Par.

Pol.

Položka

Zvířata - útulek
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch - CKV info
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Předškolní zařízení
Základní školy
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti vzdělávání
Divadelní činnost
Kino
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Výstavní činnost v kultuře - Regionální
muzeum Náchod
3317 *
Vedení kronik
3319 *
Kulturní památky
3322 *
Kulturní památky místního významu
3326 *
Měsíčník, kvíčerovské noviny
3349 *
Zájmová činnost v kultuře - CKV
3392 *
Ostatní záležitost kultury
3399 *
Sportovní zařízení v majetku obce
(vlek,hřiště,koupaliště)
3412 *
Ostatní tělovýchovná činnost (granty)
3419 *
Ostatní zájmová činnost (granty)
3429 *
Byty
3612 *
Nebytové hospodářství (část mandátu)
3613 *
Veřejné osvětlení
3631 *
Pohřebnictví
3632 *
Územní plánování
3635 *
Komunální služby a územní rozvoj
3639 *
Ostatní záležitosti bydlení apod.
3699 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 *
Využívání a zneškod.komunál. odpadů
3725 *
Monitoring půdy a podzemní vody
3733 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 *
Ostatní činnosti - PUVČ
3900 *
Pečovatelská služba a podpora samostatného
bydlení
4351 *
Ochrana obyvatelstva
5212 *
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 *
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 *
Zastupitelstva obcí
6112 *
Činnost místní správy
6171 *
Obec. příjmy a výdaje z finan. operací
6310 *
Pojištění funkčně nespecifikované
6320 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech
územní úrovně (stejná částka v příjmech)
6330 *
Ostatní finanční operace (platby DPH + daň z
příjmu za město)
6399 *
Finanční vypořádání minulých let
6402 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409 *
Celkem výdaje
*
Třída 8
Financování
8124 Splátka úvěru Pellyho domy
Splátka revolving.úvěru
Splátka úvěru "Soubor opatření….ZŠ"
Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s.
Splátka půjčky ČOV - SFŽP
Výdaje celkem + financování
1014
1032
2141
2143
2212
2219
2221
2321
2341
3111
3113
3231
3299
3311
3313
3314
3315

SUMA

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Celkem příjmy
811x Financování
8115 Zapojení přebytku minulého roku
Zapojení přebytku minulého roku - sociální
8115 fond
8113 Úvěr "Soubor opatření…. ZŠ"
8113 Zapojení revolvingového úvěru
Úhrnem příjmy + financování

Rozpočet
32 000
61 100
12 000
809 000
8 550 700
545 000
20 000
3 580 000
160 000
1 725 900
8 727 000
1 690 000
8 000
1 596 200
25 800
2 018 300
1 168 520
180 000
42 000
480 000
90 000
142 000
2 294 200
513 000
2 110 000
1 400 000
416 000
0
1 173 490
1 441 800
240 943
100 000
6 678 150
40 000
25 000
2 195 000
1 951 000
40 000
2 085 950
50 000
1 353 000
20 000
870 900
1 281 500
1 933 400
12 221 900
100 000
135 000
410 000
2 569 090
0
150 000
75 462 843
360 000
0
1 200 000
999 960
450 228
78 473 031
70 018 440
6 790 591
59 000
0
1 605 000
78 473 031

Přeji Vám naplněné dny měsíce března, který patří knihám a učitelům. Potažmo výchově, vzdělání, ale i moudrosti. Všemu, co plní
misky pro dobré vlky
Ida Jenková
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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.
Daniela Adamová

Technické služby Police nad Metují

přijmou na sezonu 2016
PLAVČÍKY
Podmínkou je dovršení 18 let věku
Zájemci se mohou hlásit u Petra Jenky

tel. 725 981 705

Plán uzavírek v Polici nad Metují
12.3.
7.5.
11.6.
23.6.
16.7.
12. - 14.8.
20.8.
17.9.
5.11.
27.11.
3.12.
17.12.

Velikonoční trh
Podzimní jízda KHV Metuje
Vaření zelňačky
World Motorcycle rally
Běh na Hvězdu
Polická pouť
In line bruslení
Podzimní jízda KHV
Svatomartinský trh
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášský trh
Vánoční trh

náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí, Tyršova, Husova,
petrovické zatáčky
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí
náměstí

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Zastupitelstvo města Pol i ce nad Metují dne 17. února 2016 schválilo výše jednotlivých příspěvků žadatelům, kteří své
žádosti předložili v termínu do 31. ledna 2016.
Schválené dotace z grantového programu města Police nad Metují Akce, dílčí aktivity:
Číslo
jednací

Datum podání
žádosti

Žadatel

Akce

Schválená
částka v Kč

SPORT
2016/356
25. 1. 2016
2016/260
20. 1. 2016
2016/428
28. 1. 2016
2016/408
27. 1. 2016
2016/465
29. 1. 2016
2016/390
27. 1. 2016
2016/374
26. 1. 2016
2016/358
25. 1. 2016
Celkem sportovní oblast

SDH Hlavňov
SDH Radešov
SDH Velká Ledhuje
Horolezecký klub Ostaš
Knihovna Pěkov
T. J. Sokol
Spartak Police n. Met. z. s.
Český rybářský svaz

Hasičská soutěž „O putovní Pohár“
Radešovská osma
Soutěž „O pohár starostky města Police nad Metují“
Závody v lezení na obtížnost
Turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé VI. ročník
Dětský den
Sportovní akce a vybavení pro mládež 2016
Školení členů o nových stanovách

3 000
3 000
3 000
3 000
900
5 000
108 000
0
125 900

KULTURA
2016/450
2016/451
2016/452
2016/462
2016/464
2016/467
2016/223
2016/429
2016/417
2016/385
2016/384
2016/357
2016/224

29. 1. 2016
29. 1. 2016
29. 1. 2016
29. 1. 2016
29. 1. 2016
29. 1. 2016
18. 1. 2016
28. 1. 2016
27. 1. 2016
27. 1. 2016
26. 1. 2016
25. 1. 2016
18. 1. 2016

Pavel Frydrych
Apeiron z. s.
Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň
SDH Hlavňov
Knihovna Pěkov
Český svaz chovatelů
KHV Metuje z. s.
Loutkaři – Pěkov
Dr. Eva Koudelková Nakladatelství Bor
Skalní záchranná služba
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
Dobročinný fond pro pozůstalé
Senior Klub Ostaš

2016/261

20. 1. 2016

SDH Radešov

2016/339
22. 1. 2016
2016/453
29. 1. 2016
2016/511
2. 2. 2016
2016/258
19. 1. 2016
Celkem kulturní oblast

Pěkovské ženy
Police Symphony Orchestra z. s.
Ostrostřelecká Garda Police nad Metují
Julinka z. s.

2016/449
29. 1. 2016
2016/463
29. 1. 2016
2016/267
20. 1. 2016
2016/381
26. 1. 2016
2016/439
28. 1. 2016
2016/439
28. 1. 2016
2016/423
28. 1. 2016
2016/425
28. 1. 2016
2016/475
29. 1. 2016
Celkem sociální oblast
CELKEM

Fokus Vysočina
Knihovna Pěkov
Hewer, z. s.
Pferda z. ú.
Oblastní spolek ČČK
Oblastní spolek ČČK
Laxus o. s.
Oblastní charita Červený Kostelec
Stacionář Cesta z. s.

Vydání knihy – sbírky povídek
Nová Terasa
Obnovení a doplnění stálé expozice v objektu T-S 20 Pláň
Tajný výlet
III. Pěkovské štrúdlování
Zajištění výstavy o polické pouti
Výstava historické techniky o polické pouti
Loutková představení
Vydání knihy Jaroslava Soumara Kaluže
Bezpečný pohyb po skalních terénech CHKO Broumovsko
Honskopěkovský jarmark na „Stezce smíření“
Kulturní činnost spolku
Činnost v roce 2016
Turnaj v Člověče nezlob se!
Oslava 20ti let od prvního hození kostkou.
Kultura v Pěkově
6. sezóna PSO
Reprezentace a propagace města
Jeden Svět Police nad Metují

10 000
17 500
10 000
5 000
1 000
5 000
10 000
2 000
20 000
10 000
5 000
5 000
10 000
3 000
5 000
50 000
15 000
25 000
208 500

SOCIÁLNÍ OBLAST
Zajištění sociálních služeb
VI. Pěkovská drakiáda
Osobní asistence pro občany Police nad Metují
Poskytování sociální služby v sociálně terapeutické dílně
Výuka první pomoci na ZŠ
Činnost ČČK
Centrum terénních programů KHK
Hospic Anežky České
Doprava hendikepovaných

5 000
500
3 000
5 000
0
6 000
0
30 000
5 000
54 500
388 900

Schválené dotace z grantového programu města Police nad Metují Provoz, práce s mládeží:
Číslo
jednací

Datum podání
žádosti

2016/426

28. 1. 2016

2016/369

25. 1. 2016

Žadatel

Akce

Schválená
částka v Kč

PROVOZ

2016/411
27. 1. 2016
2016/389
27. 1. 2016
2016/409
27. 1. 2016
2016/338
22. 1. 2016
2016/355
25. 1. 2016
Celkem provoz
2016/391
27. 1. 2016
2016/410
27. 1. 2016
2016/359
25. 1. 2016
2016/350
25. 1. 2016
2016/427
28. 1. 2016
Celkem mládež

TJ Sokol Hlavňov, z. s.
Junák – český skaut, středisko Skaláci
Police nad Metují, z. s.
Automotoklub Police nad Metují
T. J. Sokol
Horolezecký klub Ostaš
MC Mamina, z. s.
SK Pěkov

Činnost organizace

15 000

Provoz klubovny a podpora celoroční činnosti

30 000

Činnost klubu
Provoz a údržba zařízení
Údržba umělé stěny a dopadové plochy
Činnost mateřského centra na rok 2016
Celoroční činnost 2016

20 000
200 000
30 000
80 000
5 000
380 000

MLÁDEŽ
T. J. Sokol
Závody a soustředění
Horolezecký klub Ostaš
Podpora celoroční činnosti
Český rybářský svaz z. s. MO Police n. M.
Podpora dětí při závodech a ostatní sportovní aktivitě
Spartak Police nad Metují z. s.
Provoz a práce s mládeží na rok 2016
TJ Sokol Hlavňov z. s.
Práce s mládeží

CELKEM
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90 000
15 000
850 000
5 000
970 000
1 350 000
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Žaloba benediktinů na vydání pozemků ve vlastnictví města

Dne 5. 1. 2016 nám byla z Okresního soudu v Náchodě doručena žaloba Benediktinské
opatství v Broumově, skrze kterou se žalovaný domáhá určení vlastnictví k souboru nemovitostí na území města.
Žalovanou stranou je jak město, které má
tyto nemovitosti v držbě, tak stát, za nějž je
žalovanou organizací Státní pozemkový úřad.
Žaloba se netýká pozemků ve vlastnictví
soukromých osob.
Dle prvotního prozkoumání žaloby, a dle
konsultace s některými oslovenými právníky
se jedná o tzv. principiální žalobu, kdy jde žalobci zejména o získání rozsudku, o který by
se mohl opřít v dalších kausách v jiných městech a obcích, kde byl obdobně jako v našem
městě, původní majetek církví, obhospodařovaný po desetiletí státem, resp. místními úřady, převeden v počátku 90. let minulého století
do majetku obcí.
Nicméně, je třeba zdůraznit, že spor nebude jednoduchý a ani krátký. Jak oslovení
právníci, tak pracovníci Státního pozemkového úřadu odhadují délku sporu klidně i na
10 let s tím, že ústavní soud nemusí být tou
poslední soudní institucí, která bude věc řešit, a s ohledem na vážnost zájmu žalovaného
lze předpokládat i jednání u Evropského soudu pro lidská práva, neb žalovaným právním
předpisem bylo dle žalobce zasaženo jedno ze
základních práv garantovaných ústavou, a to
právo na vlastnictví.
V principu brojí žaloba proti způsobu, jakým město získalo do vlastnictví celý soubor
pozemků v době po roce 1989. V porevoluční
době přešlo totiž vlastnické právo k řadě nemovitostí, se kterými doposud hospodařil stát
prostřednictvím místních či městských národních výborů, na nově vzniklé obce (město
je dle zákona o obcích taky obcí). Obce tedy
dostaly do vínku majetek nikoliv převodem
vlastnického práva, ale jeho přechodem na základě zákona. Tento úkon byl ostatně nezbytný

pro naplnění ústavního základu samosprávy,
kdy nová ústava předpokládala územní samosprávu, která pro zajištění své funkčnosti musí
disponovat majetkem.
Oslovení právníci se rovněž shodují v tom,
že nepředpokládají, že by žalobce se žalobou
uspěl. V řadě prvé nehovoří v jeho prospěch
ani judikáty uvedené v žalobě, ani vlastní text
zákona o církevních restitucích. V řadě druhé
pak můžeme naši obranu postavit též na institutu vydržení vlastnického práva, neb o veškeré pozemky, které uvádí žalobní petit, město
pečuje a obhospodařuje je od počátku v dobré
víře, že je jejich vlastníkem.
Kausu v současné době projednává
Okresní soud v Náchodě, přičemž ten řízení nyní přerušil, neb Krajský soud v Hradci
Králové projednává souběžně obdobnou žalobu Benediktinského opatství v Broumově na
stát, jejímž předmětem je otázka, která může
mít pro budoucí rozhodnutí Okresního soudu
v Náchodě určující význam.
Předmětem žaloby na určení vlastnictví
je soubor cca 105 nemovitostí zahrnující
pozemky ve vlastnictví města, zejména pak
veřejná prostranství, komunikace, veřejnou
zeleň (ve stávající zástavbě), ornou půdu i
trvalé travní porosty (potenciální rozvojové
plochy) a konečně budovu špejcharu včetně
pozemku. Pokud by město o tyto nemovitosti přišlo, měla by tato skutečnost významný
dopad na omezení rozvoje obce (podnikatelská zóna, výstavba nových rodinných domů),
omezení využívání některých budov ke stávajícímu účelu, omezení v provedení nezbytných
udržovacích prací na budovách, a komplikace
by způsobily i změny vlastnictví pozemků
pod místními komunikacemi (zastavení prací
na opravách a zásadnější údržbě). Vydání pozemků podle žalobního návrhu by bylo v konečném důsledku též překážkou ve výstavbě
některých důležitých inženýrských sítí (nutné
přeložky a opravy) pro nové pozemky určené

Obnova městské zeleně

Koncem ledna bylo provedeno avizované
pokácení tří smrků u divadla a jedné břízy u
hřbitovní kaple. Realizace proběhla bez problémů. V únoru pak byla provedena obnova
většiny keřů na bývalé hrázi u fotbalového
stadionu. Důvodem tohoto zásahu byla redukce velikosti již značně narostlých korun
keřů a jejich zmlazení, snížení kořenové konkurence pro stávající červené duby, redukce
vrostlých náletových dřevin a v neposlední
řadě i lepší možnost úklidu naházených odpadků. Pokáceny byly také dva modříny na
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okraji lesního porostu a cesty při vjezdu do
Radešova, a to z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, silného narušování vozovky radešovské cesty a z důvodu provozní bezpečnosti,
neboť svým šikmým růstem se již značně vychýlily ze svého těžiště a v případě statického
selhání a možného pádu by spadly na protilehlý soukromý pozemek, na kterém se má stavět
rodinný dům. No a v březnu bude zahájena
výměna stromů na náměstí. Původně byl plánován pomalejší postup, nejprve obnova spodní řady a poté horní, pak bylo ale rozhodnuto,
že budou vyměněny obě řady, tedy všech 12
stromů najednou. Po odkácení budou ve stávajících místech vytvořeny výsadbové mísy a do
nich bude provedena výsadba nových stromů.
V březnu bude také ještě provedeno pokácení
jednoho stromu v horní části Ledhujské ulice
– na Pustinách, a to z bezpečnostního důvodu, protože roste z boku skalního výchozu a je
značně nachýlen nad vozovku.

Ing. Jan Troutnar, město Police n. M.

pro stavbu rodinných domů, atd.
Opakuji, že v tuto chvíli jsou předmětem žaloby POUZE pozemky ve vlastnictví
města (v přiloženém textu žaloby je to soubor pozemků v tabulce na konci dokumentu),
přičemž pozemky v soukromém vlastnictví
osob tak nejsou podanou žalobou ohroženy
(pozn. zákon o restitucích obsahuje princip,
který stanoví, že nápravou majetkových křivd
by neměly vznikat křivdy nové, takže lze s jistotou říci, že u pozemků, které jejich vlastníci
nabyli vlastnické právo řádnou smlouvou, by
případný úspěch žalobců vůči městu a státu
neměl znamenat lavinu žalob na soukromé
subjekty, kteří jsou vlastníky pozemku na půdě,
která byla v minulosti půdou církevní).
Jakkoliv nelze celou věc zveličovat (vydáním pozemku nenastane konec samosprávy
města), tak ji nelze brát ani na lehkou váhu.
V současné době proto jednáme na několika
frontách (pozn.: starostka vyzvala k jednání
právního zástupce žalobce; místostarosta je
ve spojení s pracovníky Státního pozemkového
úřadu, s advokátními kancelářemi, a se soudci
Okresního a Krajského soudu, a se zástupci
Svazu města a obcí), přičemž o vývoji situace
budeme přinášet průběžné informace.
Každopádně je pro nás současný postup
Benediktinské opatství v Broumově překvapujícím, a považujeme jej za postup odporující dohodám, které církve uzavřely se státem
při projednávání zákona o církevních restitucích, a to zejména v tom směru, že žaloba jde
nad rámec uzavřených dohod, neboť nárokuje
nemovitosti, o nichž v minulosti nebyla řeč.
V tuto chvíli je obdobnou žalobou jiných
církevních řádů napadeno dalších přibližně 300 města a obcí v ČR. Z tohoto důvodu
bylo na 2. 3. svoláno Svazem měst a obcí ČR
jednání mezi zástupci dotčených samospráv
a biskupskou konferencí. Tohoto jednání bychom se měli za město zúčastnit.
J. Škop, místostarosta

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

březen 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

05. – 06. 03. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
12. – 13. 03. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
19. - 20. 03. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
25. 03.
MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
26. 03.
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
27. 03.
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
28. 03.
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

602 333 460
602 304 594
491 541 654
602 333 452
491 582 381
491 543 398
602 304 594
602 479 132
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 3, 4 a 5 /2016 ze dne 25. 1., 1. 2. a 15. 2. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost NF Hospital Broumov o
poskytnutí finančního daru.
II. schvaluje poskytnutí finančního daru NF
Hospital Broumov ve výši 10 000,- Kč.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou podpisem darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru a ved. FSO zajištěním bezhotovostního převodu uvedené částky na účet
nadace.
I. projednala žádost AMK - Besip Náchod o
poskytnutí finančního daru na podporu prevence
bezpečnosti silničního provozu dětí a mládeže v
roce 2016
II. schvaluje poskytnutí finančního daru AMK Besip Náchod ve výši 6 000,- Kč.
III. RM pověřuje starostku města Mgr. Idu
Jenkovou podpisem darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru a ved. FSO zajištěním bezhotovostního převodu uvedené částky na účet
nadace.
I. projednala prodej části pozemku p.č. 57 a p.č.
1144 v k.ú. Pěkov panu Mgr. R. B.
II. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 57 o výměře 68 m2 (nově pozemek p.č.
57/2) a části pozemku p.č.1144 o výměře 19 m2
(nově p.č. 1144/2), oba v k.ú. Pěkov, panu Mgr.
R. B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 779
00 Olomouc. Kupní cena je stanovena ve výši
60,- Kč za m2 pozemku, celková kupní cena činí
5.220,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s oddělením a převodem pozemků.
III. ukládá odboru IMŽP zařadit výše uvedený
návrh na prodej na program příštího zasedání
ZM.
I. projednala návrh výpůjčky částí stavebních
pozemků p.č. 482, 483 a 484 v k.ú. Police nad
Metují.
II. schvaluje
a) uzavření smlouvy o výpůjčce části stavebního pozemku p.č. 482 v k.ú. Police nad
Metují o výměře 12 m2 mezi městem Police
nad Metují a paní M. S., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx. Výpůjčka bude uzavřena
od 1. 2. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
b) uzavření smlouvy o výpůjčce části stavebního pozemku p.č. 483 v k.ú. Police nad
Metují o výměře 10 m2 mezi městem Police
nad Metují a vlastníky pozemku panem J. Š.,
nar. dne xx.xx.xxxx a paní M. Š., nar. dne
xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx. Výpůjčka
bude uzavřena od 1. 2. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
c) uzavření smlouvy o výpůjčce části stavebního pozemku p.č. 484 v k.ú. Police nad
Metují o výměře 9 m2 mezi městem Police
nad Metují a vlastníky pozemku panem J. Š.,
nar. dne 16. 6. 1945 a paní V. Š., nar. dne
xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, Police nad
Metují. Výpůjčka bude uzavřena od 1. 2.
2016 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem výše uvedených smluv o výpůjčce.
I. projednala projektový záměr „Obnova a revitalizace historických památek na Policku“
II. schvaluje podáním žádosti o podporu projektu „Obnova a revitalizace historických památek na Policku“ v rámci dotačního programu

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

16. na udržování a obnovu kulturního dědictví
venkova.
RM pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou
projektové žádosti.
I. projednala výsledky hospodaření města za
období od 1. 1. do 31. 12. 2015
bere na vědomí hospodaření města za období
od 1. 1. do 31. 12. 2015.
II. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření Knihovny
města Police nad Metují za rok 2015.
bere na vědomí hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za období od 1. 1. do 31. 12.
2015
II. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala výsledky hospodaření Mateřské
školy Police nad Metují za rok 2015.
bere na vědomí hospodaření Mateřské školy
Police nad Metují za období od 1. 1. do 31. 12.
2015
II. konstatuje, že rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala návrh dodatku č. 5 pachtovní
smlouvy tepelných zařízení, kanalizace a ČOV,
včetně inventáře platný pro rok 2016.
II. schvaluje dodatek č. 5 pachtovní smlouvy
tepelných zařízení, kanalizace a ČOV, včetně inventáře uzavíraný s TS Police nad Metují, s.r.o.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou podpisem uvedeného dodatku.
I. projednala v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele společnosti Technické služby
Police nad Metují, s.r.o. poskytnutí prémie jednateli společnosti za splnění ukazatele – plnění
úkolů a usnesení valné hromady společnosti za
období září – prosinec 2015.
II. schvaluje poskytnutí prémie jednateli Ing.
Pavlu Kalibánovi ve výši 100% částky sjednané
ve smlouvě.
I. projednala návrh rozpočtu města na rok 2016
doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu
města Police nad Metují na rok 2016.
II. ukládá vedoucí FSO zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce MěÚ do 3. 2. 2016.
I. projednala předložené návrhy dodatků
smluv uzavřených se Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska Krajským sdružením hasičů
Královéhradeckého kraje
II. doporučuje ZM ke schválení:
a) Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství
(číslo dohody 08-ČL/KSH ze dne 23. 6. 2011)
b) Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě
kupní uzavřené dne 23. 6. 2011
c) Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 23.
6. 2011ZM.
I. projednala návrh na změnu ceníku
Víceúčelového sportoviště.
II. schvaluje ceník Víceúčelového sportoviště
pro rok 2016.
III. pověřuje sportovního referenta zveřejněním
ceníku.
I. projednala návrh aktualizace rozpočtového

výhledu města Police nad Metují do roku 2019
II. doporučuje ZM ke schválení aktualizaci
rozpočtového výhledu města Police nad Metují
do roku 2019.
I. projednala žádost pana D. H. o prominutí
poloviny náhrady škody spáchané městu Police
nad Metují
II. doporučuje ZM ke schválení prominutí pohledávky p. D. H. ve výši 23.500 Kč, uložené k
náhradě rozsudkem Okresního soudu v Náchodě
jednací číslo IT 36/2014-131.
I. projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem výkladní skříně č. 6 v průchodu
domu čp. 17 pro propagaci akcí v Muzeu papírových modelů a případně dalších kulturních akcí
ve městě.
II. schvaluje uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem domu Masarykovo náměstí 17, Police nad
Metují, panem Š. H. na roční pronájem výkladní
skříně č. 6 na pravé straně průchodu tímto domem, za cenu 1 800 Kč.
I. projednala návrh společnosti Technické služby Police nad Metují s. r. o. na provedení prací k odstranění vlhkosti v bytě domu čp. 313 v
ulici 17. listopadu mimo schválený plán oprav a
údržby nemovitostí na rok 2016.
II. schvaluje provedení výše uvedené opravy
bytu v domě 17. listopadu 313 z rezervy plánu
oprav a údržby nemovitostí pro rok 2016.
I. projednala časově omezený návrh na uzavření nových smluv na dodávku zemního plynu pro
vytápění Kolárova divadla, Muzea papírových
modelů, hasičské zbrojnice ve Velké Ledhuji
a v Pěkově, s firmou RWE Energie, s.r.o., IČ
49903209
II schvaluje:
a) uzavření nové smlouvy na dodávku zemního
plynu s firmou RWE Energie, s.r.o. pro odběrná místa:
yy Jiráskova 151, 549 54 Police nad Metují
EIC 27ZG500Z0064703W
yy Radimovská 81, 549 54 Police nad Metují
EIC 27ZG500Z0070104V
yy Pěkov 56, 549 54 Police nad Metují E I C
27ZG500Z0064735J
b) ukončení výpovědí smlouvy na dodávku
zemního plynu uzavřené s firmou MND a.s.
a uzavření smlouvy s firmou RWE Energie,
s.r.o. pro odběrné místo Tyršova 341, 549 54
Police nad Metují, EIC 27ZG500Z0330408E
za cenu 514 Kč MWh s fixací na 2 roky.
III. pověřuje starostku vystavením příslušné
plné moci pro převod odběru a podpisem smluv
na dodávku zemního plynu.
I. projednala návrh novelizované organizační
směrnice o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.
II. schvaluje organizační směrnici č. 01/2016 o
poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
I. projednala projektový záměr na rekonstrukci
hasičské zbrojnice v Radimovské ulici čp. 81
II. schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt
s názvem
Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
III. pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou projektové žádosti.
I. projednala projektový záměr na obnovu návesní nádrže na Honech
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II. schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti „Životního prostředí a zemědělství 2016“ na
projekt s názvem - Návesní nádrž Hony.
III.pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou projektové žádosti.
I. projednala projektový záměr aktualizace
projektové dokumentace plánované cyklostezky
u Kozínku.
II. schvaluje podání žádosti o dotaci do oblasti
„Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“
na projekt s názvem - Rozvoj cyklodopravy na
Policku“
III. pověřuje Xenii Ulrichovou s přípravou projektové žádosti.
I. projednala a schvaluje spoluúčast města na
projektu Kladského pomezí „Festival zážitků» I.
projednala žádost paní V. N. na odkup části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují.
II. neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře 20
m2.
III. doporučuje ZM neschválit prodej části
pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují o
výměře 20 m2 paní V. N., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxxx, Police nad Metují. Důvodem neschválení je, že pozemek je platným Územním
plánem města Police nad Metují určen jako
plocha dopravní infrastruktury a mohl by být v
budoucnu využit pro rozšíření stávající komunikace či pro stavební součásti komunikace nebo
pro výstavbu chodníku.
I. pověřuje odbor IMŽP jednáním s paní N. ve
věci ukončení smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 995/2 v k.ú. Police nad Metují.
I. bere na vědomí žádost pana P. H., bytem
Brno, xxxx, o bezúplatné užití znaku města pro
publikační účely - uvedení znaku v obrazové
příloze publikace Klíč ke znakům měst české
republiky, jejíž vydání je plánováno na prosinec
2016;
II. schvaluje bezúplatné užití znaku města pro
uvedený účel;
III. pověřuje místostarostu města k vypracování a odeslání písemného souhlasného stanoviska. I.projednala návrh rozpočtu města Police
nad Metují pro rok 2016 včetně závazných ukazatelů rozpočtu
II. doporučuje ZM ke schválení:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok
2016, tento rozpočet je schodkový, výdaje
celkem činí 75.462.843 Kč, příjmy celkem
70.018.440 Kč, třída 8 financování činí celkem 5.444.403 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
3) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků
dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a
těm fyzickým a právnickým osobám, uvedeným v příloze.
I. projednala návrh grantové komise na poskytnutí dotace z programu Akce, dílčí aktivity pro
1. pololetí roku 2016.
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace právnickým a fyzickým osobám uvedeným
v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu jednotlivých smluv.
I. projednala návrh grantové komise na poskytnutí dotace z grantového programu Provoz, práce s mládeží.
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí
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dotace právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu jednotlivých smluv.
I. projednala prodej části pozemku p.č. 1156 v
k.ú. Pěkov panu M. R.
II. doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Pěkov o výměře 102 m2
panu M. R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena ve
výši 40,- Kč/m2 pozemku, celková kupní cena
činí 4.080,- Kč. Kupující také uhradí náklady
spojené s oddělením a převodem pozemku.
III. ukládá odboru IMŽP předložit výše uvedený návrh na prodej do programu jednání ZM.
I.projednala záměr výpůjčky částí pozemků
p.č. 167/2 a st. 78 v k.ú. Pěkov.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků
p.č. 167/2 a st. 78 v k.ú. Pěkov o celkové výměře přibližně 40 m2 umístěných pod stavbou ve
vlastnictví SK Pěkov.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejnění záměru
výpůjčky na úřední desce města.
I. projednala návrh smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Pěkov, který předložil Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
II. schvaluje uzavření třístranné smlouvy o
výpůjčce pozemku p.č. 167/1 mezi ČR, zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Polici nad Metují jako
půjčiteli a SK Pěkov, IČO 62731173, zastoupeným předsedou D. T. jako vypůjčitelem.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2021 s možností
výpovědi s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem výše uvedené smlouvy o výpůjčce.
IV. pověřuje odbor IMŽP a místostarostu města
Mgr. Jiřího Škopa vydáním souhlasu se stavbou
umístěnou na dotčených pozemcích.
I. bere na vědomí informaci místostarosty o příspěvku na dopravní obslužnost, jehož prostřednictvím jsou dotovány dva spoje na lince Police
nad Metují - Hlavňov, a to jeden spoj odpolední
a jeden spoj noční;
II. schvaluje příspěvek na odpolední spoj;
III. neschvaluje příspěvek na noční spoj pro
jeho neefektivitu;
IV.. pověřuje místostarostu města jednáním s
Krajským úřadem, včetně podpisu smlouvy o
příspěvku na dopravní obslužnost.
I. projednala žádost firmy HAUK s.r.o. o výpůjčku části pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Police
nad Metují.
II. schvaluje záměr výpůjčky části pozemku
p.č. 995/1 v k.ú. Police nad Metují o výměře přibližně 220 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru
na úřední desce města.
I. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce
a.s. na odkup části pozemku p.č. 995/2 v k.ú.
Police nad Metují pod trafostanicí v jejich
vlastnictví.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
995/2 (po oddělení st. 698) v k.ú. Police nad
Metují o výměře 6 m2.
pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru na
úřední desku města.
I. projednala žádosti na pronájem částí pozemků p.č. 215/1, 215/9 a 215/15 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje pronájem částí předmětných

pozemků v k.ú. Velká Ledhuje takto:
1) pozemek p.č. 215/15 o výměře 30 m2 a část
pozemku p.č. 215/9 o výměře 230 m2 budou pronajaty M. B., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, Police nad Metují.
2) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 260 m2
bude pronajata J. R., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, Police nad Metují.
3) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 280 m2
bude pronajata paní E. P., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
4) část pozemku 215/9 o výměře 260 m2 bude
pronajata paní R. L., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, Praha 6
5) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 260 m2
bude pronajata paní Ž. J., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
6) část pozemku p.č. 215/9 o výměře 280 m2
bude pronajata paní Z. J., nar. dne xxxxx,
bytem xxxx, Police nad Metují.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny od 1. 3. 2016
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Nájemné je stanoveno na 2,- Kč/m2/rok.
III. mění usnesení č. 05/24/2015 a schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře 165 m2 panu M. K., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je
stanoveno na 2,- Kč/m2/rok.
IV. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem nájemních smluv.
I. bere na vědomí informaci místostarosty o
nutnosti sloučení změny č. 1 a 2 územního plánu, o jejich pořízení bylo rozhodnuto v roce
2015 z důvodu procesních do jedné změny, která
nadále bude označována jako změna č. 1;
II. doporučuje schválení procesní úpravy pořízení změny územního plánu sloučení změn č. 1 a
2 do změny č. 1 zastupitelstvu města;
III. pověřuje místostarostu města, jako určeného zastupitele pro územní plánování průběžným
informováním o pořizování změny č. 1 územního plánu.
I. bere na vědomí informaci místostarosty o
dotačním programu EFEKT, který se mimo jiné
týká i dotací na rekonstrukce osvětlovacích soustav měst a obcí;
II. pověřuje místostarostu přípravou podkladu
pro projednání podání dotační žádosti do příštího jednání RM.
I. schvaluje předloženou inventarizační zprávu
za rok 2015
II. schvaluje návrh na vyřazení majetku, který
je přílohou inventarizační zprávy
III. ukládá odboru IMŽP zajištění vyřazení navrženého majetku
I. projednala a schvaluje:
yy odpisový plán příspěvkové organizace ZUŠ
Police nad Metují pro rok 2016.
yy odpisový plán příspěvkové organizace
ZŠaMŠ Police nad Metují pro rok 2016.
yy odpisový plán příspěvkové organizace MŠ
Police nad Metují pro rok 2016.
I. jednala o možnostech změny termínu přípravy
a schvalování rozpočtu města
II. pověřuje vedoucí FSO, na základě zkušeností z okolních měst, zpracovat zprávu, o výhodách a nevýhodách schvalování rozpočtu před
koncem roku, proti přípravě rozpočtu až na začátku roku nového, tak jak je tomu dnes.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 1 /2016 ze dne 17. 2. 2016
ZM schvaluje:
a) Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství (číslo dohody 08-ČL/KSH ze dne 23. 6.
2011)
b) Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 23. 6. 2011
c) Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne
23. 6. 2011ZM.
ZM schvaluje prominutí pohledávky p. D.
H. ve výši 23.500 Kč, uložené k náhradě rozsudkem Okresního soudu v Náchodě jednací
číslo IT 36/2014-131.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu
Akce, dílčí aktivity pro 1. pololetí roku 2016
právnickým a fyzickým osobám uvedeným
v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z grantového programu Provoz, práce s mládeží právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní

smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schvaluje:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok
2016, tento rozpočet je schodkový, výdaje
celkem činí 75.462.843 Kč, příjmy celkem
70.018.440 Kč, třída 8 financování činí celkem 5.444.403 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
3) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků
dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a
těm fyzickým a právnickým osobám, uvedeným v příloze.
ZM schvaluje procesní úpravy pořízení
změny územního plánu sloučení změn č. 1 a
2 do změny č. 1
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.
1156 v k.ú. Pěkov o výměře 102 m2 panu M
R, nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Kupní cena je stanovena ve výši
40,- Kč/m2 pozemku, celková kupní cena činí

Investice města v roce 2016

Ve středu 17. února byl na veřejném
jednání projednán a schválen rozpočet města
na tento rok. Rádi bychom Vás touto cestou
informovali o investičních akcích, které
budeme v letošním roce realizovat. Ve výčtu,
který je uveden níže, nejsou uvedené některé
záměry, jejichž realizace je podmíněna
získáním dotace (např. oprava a vyčištění
požární nádrže na Honech), nebo akce, které
je třeba nejprve věcně ujasnit při jednání
v terénu, či v návaznosti na jiné stavební
záměry (např. zadání projektové dokumentace
pro rekonstrukci komunikace v Pěkově).
V rámci zlepšování stavu komunikací a
chodníků budeme v letošním roce realizovat
novou propojovací komunikaci mezi ulicí
Smetanova a ulici K Drůbežárně, o které se
řadu let jednalo; dále pak budeme realizovat
generální opravu povrchu ulice Ledhujská,
po realizaci všech podzemních sítí v této ulici;
dojde též k opravě komunikace za stodolou
CHKO, zejména k jejímu odvodnění a
následnému zpevnění štěrkem; nezapomněli
jsme také na pokračování oprav překopů
komunikací ve městě, přičemž v letošním
roce budou tyto práce rozšířeny o opravu
kanalizačních šachet ve Žďárské ul.;
nemalým zásahem bude také dokončení
opravy dlažby chodníků na náměstí po
dokončení výměny stromů na dolní a horní
straně náměstí; významnými opravami
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budou také oprava příjezdové komunikace
na Hony, oprava chodníku autobusového
nádraží, včetně stání pro autobusy.
V rámci pokračující činnosti na postupné
regeneraci městské památkové zóny bychom
rádi zastavili poškozování budovy Špejcharu
dešťovou vodou, přičemž hodláme realizovat
menší projektový záměr spočívající v odvedení
dešťových vod od budovy do kanalizace.
Dále připravujeme opravy významných
sousoší a památníků, a to I. etapu renovace
Sousoší svaté trojice v Pěkově, a provedení
revitalizace památníku Vostrého Žitavce
v Hlavňově (tu ve spolupráci s osadním
výborem Hlavňov).
V rámci investic do budov budou
provedeny dílčí opravy a údržba v pěkovské
knihovně, které budou zahrnovat položení
nového koberce, pořízení nových regálů,
vymalování, a na budově pěkovské školy
bude provedena oprava střechy a krovu.
Z významnějších akcí jmenujme dlouhodobě
připravovanou a zejména s orgánem ochrany
přírody dlouhodobě opakovaně projednávanou
rekonstrukci septiku u hospody Na Hrázi
v Hlavňově, či pořízení nové vstupní a
vjezdové brány do areálu mateřské školy.
V mateřské škole bude ještě zrealizována
II. etapa rekonstrukce sociálního zařízení
zaměstnanců MŠ, včetně rekonstrukce
úklidové komory. Největšími investicemi do
školských budov, a vlastně obecně do budov
ve vlastnictví města, budou investice do
budovy základní školy, a to oprava systému
regulace topení v celé škole, včetně úpravy
rozvodů topné vody v kotelně, a hlavně
kompletní rekonstrukce všech WC na
budově 2. stupně.
Významnou investicí, na kterou se
budeme chystat v průběhu celého roku,
a kterou bychom rádi zrealizovali v roce

4.080,- Kč. Kupující také uhradí náklady
spojené s oddělením a převodem pozemku.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 57
o výměře 68 m2 (nově pozemek p.č. 57/2) a
části pozemku p.č.1144 o výměře 19 m2 (nově
p.č. 1144/2), oba v k.ú. Pěkov, panu Mgr. R
B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 779 00
Olomouc. Kupní cena je stanovena ve výši
60,- Kč za m2 pozemku, celková kupní cena
činí 5.220,- Kč. Kupující také uhradí náklady
spojené s oddělením a převodem pozemků.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č.
995/2 v k.ú. Police nad Metují o výměře 20
m2 paní V. N., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx Police nad Metují. Důvodem neschválení je, že pozemek je platným Územním
plánem města Police nad Metují určen jako
plocha dopravní infrastruktury a mohl by být
v budoucnu využit pro rozšíření stávající komunikace či pro stavební součásti komunikace nebo pro výstavbu chodníku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

příštím, bude výstavba technické a dopravní
infrastruktury v ulici Brandejsova, kde
se městu podařilo v loňském roce odkoupit
zbývající nezastavěné pozemky pro výstavbu
rodinných domů.
Když už hovoříme o přípravě, nebudeme
zahálet ani v letošním roce a pokusíme se
připravit podklady pro realizace dalších
velkých investic a dotačních projektů v příštích
letech. V letošním roce tak budou vloženy
nemalé prostředky do projektové přípravy řady
záměrů, za které uveďme zejména zhotovení
projektové dokumentace na výstavbu
nové větve veřejného osvětlení v Pěkově
(k truhlárně), práce na projektové přípravě
stavby chodníku mezi Policí a Žďárem,
zpracování projektové dokumentace pro
realizaci výše zmíněné technické a dopravní
infrastruktury v ulici Brandejsova.
Jako město chceme být připraveni na
nutnost kompletního zajištění nakládání
s bioodpadem, proto budeme připravovat
projektovou dokumentaci pro ukládání
biodpadu. S ohledem na stav velkého bazénu
našeho koupaliště se blíží doba, kdy bude třeba
přistoupit i u tohoto objektu k rekonstrukci,
proto již v letošním roce zadáme zpracování
projektové dokumentace. V průběhu roku také
zadáme zpracování aktualizace projektové
dokumentace Kanalizace Záměstí, Ke
Strážnici, Malý Rynk, V Rokli, abychom se
buď ještě v letošním roce, nebo v úvodu roku
příštího mohli ucházet o dotační prostředky
z Operačního programu životní prostředí nebo
z Národního dotačního programu Ministerstva
zemědělství.
Práce je před námi víc než dost, tak
doufám, že všechny prosazené záměry
zvládneme i s Vaším přispěním a k Vaší
spokojenosti zrealizovat.
J. Škop, místostarosta
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Hasičský bál – 30. ledna 2016 v Pellyho domech.

Lednová Tříkrálová sbírka v Pěkově a na Honech vynesla
úctyhodných 8.149,- Kč, za což se zasloužily tři skupinky koledníků.

V sobotu 13.2.2016
uvedli
pěkovští
loutkáři dvě zbrusu nové pohádky: „Káčátko“ a
„O Budulínkovi“
ŠárkA Pokorná

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

Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu

Oznamujeme občanům centrální části města, tedy v katastrálních územích Police nad Metují a Velká Ledhuje, že od 11. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu komunálního
odpadu z popelnic, a to ze 14-ti denního na týdenní. Svozovými
dny jsou čtvrtek a pátek, podle rozdělení ulic ve svozovém plánu.
Změna na 14-ti denní interval nastane opět na konci října, a to po
43. kalendářním týdnu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V lednu 2016 slavili
70 let

75 let

85 let
90 let

pan Václav Sulzbacher
pan Ivo Pohl
paní Jaroslava Součková
pan Jiří Ducháč
pan Miroslav Macek
pan Karel Krtička
paní Getruda Teunerová
paní Vlasta Osobová
paní Marie Leppeltová
paní Drahomíra Geislerová
paní Blanka Jarešová
paní Anna Jansová
pan Řehoř Kaněra
pan Josef Nemejta
paní Jiřina Pavlíková
paní Klementína Meierová

Stoletá polická rodačka
Jarmila
Urbánková
(Krestová) se těší na jarní výlet na Hvězdu.
V sedmadvaceti letech se
provdala do Přelouče. I zde působila jako přísná, ale spravedlivá paní učitelka. Současná starostka Přelouče Irena Burešová
při oslavě vzpomínala na čas,
kdy jí paní Urbánková učila, s
láskou. Oslavenkyně měla radost z oblíbené bábovky. Ráda
se podepsala do Pamětní knihy
města Police.
Přejme paní Jarmile i nadále zájem o dění kolem sebe. Věříme, že i
březnové číslo Polického měsíčníku, které do

Domova u fontány pošleme, jí udělá radost.
Čte denně - a bez brýlí.

Paní Ludmila Vaňková v únoru slavila úctyhodné
devadesátiny.
Se Zdeňkou Šváblovou jsme jí byly přát. Zdraví
a neutuchající elán a optimismus. Radost z vnoučat,
pravnoučat. Blízkých, dcery a syna, kteří jsou jí podporou a jistotou.
Vzpomínaly jsme na časy, víc než tři desítky let,
kdy pracovala jako hospodářka v polické základní škole. Děkujeme.

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

Ida Jenková

Statistika
K 31.1.2016 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4 145 obyvatel.
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Miroslav Pichl a jeho listování
v polických kronikách
Přes deset let prý pan Miroslav Pichl
pátral ve zprávách, které nám zanechali
poličtí kronikáři. V závěru loňského roku
přinesla tato badatelská činnost své ovoce –
dvě díla vydaná městem Police nad Metují.
Nejdříve spatřila světlo světa knížka
Listování v polických kronikách. Obsahuje
záznamy z kronik, které se do seriozního
badatelského díla nepíší, a přesto by byla
škoda je nezveřejnit. Přibližují nám naše
předky tu humornými příběhy, tu popisem
jejich nelehkého snažení v běhu života.
Přesvědčit se o tom mohli i naši senioři při
lednovém společném čtení.
Druhým počinem je soubor 2 CD Police
nad Metují – dějiny města a regionu v běhu
let. Obsahují značně rozšířené informace
z knihy Police nad Metují v datech. Je obdivuhodné, kolik informací, faktů, záznamů
z kronik pan Pichl shromáždil a ani si netroufneme odhadnout, kolik stran různých
Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

textů přečetl, prostudoval a probádal.
Výsledek je prostě ohromující. Važme si
ho a samozřejmě i jeho tvůrce se vším jeho
nadhledem. Jak to dokumentují slova z úvodu CD:„Třebaže jsem bytostně technického
zaměření a někdejší moje zaměstnání konstruktéra mě zcela naplňovalo potěšením
z tvůrčí činnosti, bádání v dějinách Police
mně rázem zcela pohltilo. Kdosi prý prohlásil, že ten, kdo jednou překročil práh badatelny historického archivu, nezadržitelně
podlehl žádostivosti po dalším pátrání v historických pramenech. Působí prý obdobně
jako jakási droga, která nutí badatele stále a
stále rozšiřovat a zdokonalovat své poznání
o dobách minulých. Což se přihodilo i mně
– bohudíky…“
Samozřejmě hlavně pro nás. A co víc
dodat k závěrečným slovům tohoto úvodu:
„Čtenářům a badatelům v tomto kaleidoskopu dějinných událostí Policka kladu na
srdce jeden zásadní fakt. Nepřísluší Vám
role neodpouštějícího soudce aktérů minulých dějů. Snažte se osvětlit si motivy a

příčiny jejich jednání a nahlížejte někdejší
události i jejich původce v dobovém historickém kontextu, nikoli prizmatem pohledu
člověka dnešní společnosti a jejích názorů.“
Za knihovnu snad jen, že se těšíme, až bude
Miroslav Pichl čestným občanem Police
nad Metují.
Vaše knihovnice

SPOLEČNÉ ČTENÍ

se Senior klubem Ostaš
Opět se sejdeme nad stránkami
knih při společném čtení
8. března, 12. dubna, 10. května a 14. června 2015 vždy
v 15 hodin v dětském oddělení
knihovny.
Opět se můžete těšit na vynikajícího pana Františka Pivoňku.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
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Nabídka knih

yy Kmenta, Jaroslav: Padrino Krejčíř-Gangster.
Další dokumentární kniha o vyšetřování zločineckých aktivit Radovana Krejčíře.
yy Ševela, Vladimír: Český krtek v CIA.
Cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu.
yy Francová, Eva: Kuchařka ze Svatojánu-Zahrada na talíři.
Kniha plná receptů na vegetariánské a veganské vaření.
yy Struttová, Laura: Pleteme na rukách a prstech.
35 skvělých modelů do nového šatníku a pro váš domov.
yy Denková, Melita: Poslední láska Václava II.
Nový historický román.
yy Nachtmanová, Eva: Hodinová manželka Eva.

Současný humoristický román.
yy Dubská, Kateřina: Dcery.
Příběh čtyř generací autorčiny vlastní rodiny.
yy Viewegh, Michal: Biomanžel.
Humoristické a částečně autobiografické pokračování románu Biomanželka.
yy Gilmanová, Susan Jane: Zmrzlinová královna.
Nový román o ruských přistěhovalcích z počátku 20. století
z USA.
yy Carter, Chris: Sochař smrti.
Napínavý thriller.
Vaše knihovnice

K U LT U R A

Malý velký muž papírového světa
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Genius českého papírového modelářství Michal Kavalier, vystavuje v Polici nad
Metují. Mám rád výtvory lidských rukou.
Ať jsou to obrazy, fotografie, paličkovaná
krajka nebo papírové modely. Při tom raději než na výstavy chodím na vernisáže.
Tu člověk pozná zajímavé lidi a doví se
spousty věcí. A také má možnost se zeptat.
Tak jsem, ač Broumovák, zašel do Muzea
papírových modelů na vernisáž výstavy
Michala Kavaliera. A udělal jsem dobře.
Za prvé jsem se tam potkal s vaší milou,
vždy usměvavou paní starostkou, a jak
toho má hodně a je těžko k zastižení,
osobnosti pana Kavaliera a spisovatelky
Anny Birkeové ji zastavily a bylo možné
si s ní říci pár slov. Nezklamal ani Pavel
Frydrych, který pojal uvedení jednoho
z nejlepších stavitelů papírových modelů
u nás svým „antickým“ pohledem. Tvořivě
uzpůsobil známý Archimedův výrok, který
jsme se učili ve škole: „dejte mi pevný bod a
já pohnu zeměkoulí“. Z vystavených modelů vyvodil o Michalu Kavalierovi: „dejte mu
kus papíru a on vám vytvoří model“. Celkově
bylo milé poslouchat, jak lidé dovedou hezky mluvit o druhých. S láskou, pochopením,
přejícně. Platí to o Pavlovi i o paní starostce,
která přidala autorovi k milým slovům ještě
„něco na cestu“ od polické firmy Pejskar. Na
takové vernisáži může člověk obdivovat, co
si většinou už později, na výstavě, nevšimne. Ono to nevyvane, protože láska a ochota
vyjít vstříc, zájem o druhé, aby se jim líbilo,
nemizí. Avšak jaký je to dárek bez dárce, bez
přítomnosti těch, kteří to všechno vymysleli
a připravili? Můj velký obdiv patří ředitelce muzea Martině Váňové.   Jistě, Muzeum
papírových modelů je takový fenomén, že
by snad jen úplný kazisvět dokázal poničit krásu výtvarného umění, které pro nás
tu v Polici zprostředkuje. Martina však to
všechno, co se zdá pro muzeum samozřejmé, umí rozvíjet a beze zbytku využít příležitost, která se jakoby náhodou naskytne.
Protože na náhody už dlouho nevěřím (jsem
tak starý nebo tak moudrý?), vím, že je to
Martino soucítění se všemi těmi desítkami
autorů, kteří se nebojí odevzdat svá díla,

mnohdy desítky hodin práce, do „cizích“
rukou, je to její specifická tvořivost a její
srdce, které z velké části muzeu odevzdává.
A tak se díky ní objevila na vernisáži výstavy nejlepšího ze stavitelů modelů z papíru i
osobnost z nedalekého Červeného Kostelce,
která díky svému obzvláštnímu nadání a
citu umí oslovit děti i dospělé myšlenka-

mi, o nichž každý, ať učitel nebo vychovatel
nebo všechno dohromady, tedy rodič, ví,
jak je to složité. A Anna Birkeová to dokáže.
Předvedla to na malém prostoru na závěr
vernisáže necelým dvěma desítkám posluchačů, kteří žasli.  Její myšlenka, že naše planeta Země trpí tím, jak se k ní chováme a jak
se chováme jedni k druhým, a že snahou o
nápravu máme začít právě u dětí, je inspirující. Je toho hodně, co jsem si z vernisáže
odnesl. Přes všechna krásná setkání, o kterých
jsem předem netušil, navíc krásný pocit z

rozhovoru se skromným, pracovitým, nádherným člověkem panem Kavalierem, který
mi na přímou otázku, čím se živí, protože
my za krásu nejsme ochotni zaplatit, řekl:
„Pracuji jako dělník v jedné strojírenské
továrně, také jezdím s vysokozdvižným
vozíkem. Když odpoledne přijdu z práce,
povídáme si chvilku s manželkou a hraju
si s klukem (má ročního syna), zajdu nakoupit, něco někdy uvařím, a až jde syn
spát, kolem osmé hodiny, sedám, abych
něco slepil“. Ale nejvíc mu schází prostor.
Bydlí v garsonce a jen na výstavu do Police
přivezl modely ve 13 krabicích. A to není
všechno, co postavil. Až přijdete do Muzea
papírových modelů v Polici nad Metují na
první samostatnou výstavu genia Českého
stavitelství papírových modelů Michala
Kavaliera, vzpomeňte si na „malého velkého muže“, jak je představen v názvu výstavy. A všimněte si, že opravdu platí, co o
něm poeticky řekl při zahájení Pavel: „Jeho
práce je biblicky čistá a jasná. Přidává papíru třetí rozměr a to nejdůležitější – vdechuje modelům duši.“. Z každého jím vyrobeného modelu vás ovane láska, cit, pokora
a uchvátí preciznost a poctivost provedení.
Nenechte si ten krásný pocit ujít. A vězte, že
jsou lidé, a statistika návštěvnosti muzea to
jasně dokazuje, že kvůli takovým a dalším
krásným zážitkům neváhají do Police přijet
z druhého konce republiky.

Jindřich Horkel
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
I. ročník POLICKÉ ZELŇAČKY

Akce se uskuteční opět na
náměstí,
v sobotu 11. 6.
2016.
Bližší informace a přihláška
v tomto vydání Polického
měsíčníku.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Nabízíme dárkové poukazy na akce
pořádané Pellyho domy. Poukaz je
možné vystavit na vybranou akci nebo
určitou finanční hodnotu, doplnit požadovaným textem apod.
Zájemci mohou kontaktovat Informační centrum v Pellyho domech.

Sobota 19. 3. 2016
od 8:00 do 13:00 hod
Sál Pellyho domů

JARNÍ BURZA SBĚRATELŮ

S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Klub sběratelů Policka a Muzeum papírových modelů ve spolupráci s
Pellyho domy zvou na Jarní burzu
sběratelů různých oborů (předmětů):
pohledy, mince, propisky, pivní tácky,
zápalky a další.
Doprovodný program:
RC modeláři z Olešnice u Červeného
Kostelce a Česká obec tanková Česká
Metuje - ukázka a možnost vyzkoušení
(8:00 - 13:00)
Dívčí country trio (od 10:00 hod)
Každý návštěvník Jarní burzy dostane
volnou vstupenku do Muzea papírových modelů.
Máte doma obrazy, mince nebo jiné
poklady? Chcete znát jejich finanční
odhad? Přijďte se zeptat odhadce s 18
letou praxí, k dispozici bude odhadce
starožitností Ivan Froněk.
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma
Sobota 26. 3. 2015 od 20:00 hod
Sál Pellyho domů

38. PLES MOTORISTŮ

Předprodej: tel. 722 511 329.
Pořádá AMK Police nad Metují

ZASÍLÁNÍ NOVINEK INFOMAILEM

Nabízíme zasílání e-mailových zpráv
o aktuálním dění (kulturní a společenské akce, kurzy, oznámení apod. –
rozesíláno cca 1x týdně). Pokud máte
zájem být zařazeni mezi jejich odběratele, přihlaste se na
www.policko.cz/cs/infomail.php
nebo sdělte svůj e-mail na
ckv@policko.cz.
Facebook.com/pellyhodomy
www.pellyhodomy.cz
Pellyho domy

PELLYHO DOMY
Sál Pellyho domů

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU
středa 2. 3. 2016 od 14:30 hod:
Pevnost Dobrošov (Richard Švanda)
středa 23. 3. 2016 od 14:30 hod:
Islámský stát (Martin Chadima)
Vstupné: 60 Kč / přednáška
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KOLÁROVO DIVADLO

Pátek 11. 3. 2016 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

GRAVITATION

Projekce filmu a beseda s režisérkou
filmu DENISOU GUMBÍROVOU a
JIMEM DOHNALEM (aktér filmu freerunner)

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.
Spojuje je boj s gravitací, každý na ni
má svůj vlastní recept.
Po boku Libora Podmola se v něm

představí nejlepší český jezdec na BMX
Michael Beran, freerunneři Jim Dohnal
a Tomáš Zonyga, propagátoři street
workoutu rapper Marcus Revolta a
Adam Raw, Ferda mravenec extrémních sportů Jan Kaňůrek, stunt rider
Martin Krátký a parašutista Jakub
Pavlíček.

www.gravitation.cz
Vstupné: 75 Kč
Předprodej vstupenek v informačním
centru.
Sobota 19. 3. 2016 od 18:00 hod

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. DS
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 v infocentru.
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KINO
Úterý 1. 3. 20016 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

Ma Ma

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 Penélope Cruz je silná,
milující a i v těch nejtěžších chvílích
dokáže brát věci s nadhledem..
Vstupné: 60 Kč
Prodej vstupenek hodinu před zahájením projekce v pokladně kina.
Úterý 8. 3. 2016 od 17:30 hod
Kolárovo divadlo

ZVONILKA A TVOR NETVOR

Veselá a talentovaná víla Chovatelka
Fauna věří, že nelze soudit růži podle
trní a že každý živý tvor je v jádru
dobrý. A tak se spřátelí se záhadným
tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco
Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí,
co si mají o záhadném zvířeti myslet,
strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se
rozhodnou magického tvora ulovit
dřív, než přivolá na jejich společný
domov zkázu.

Fauna musí poslechnout své srdce a
zariskovat, aby s pomocí svých vílích
kamarádek záhadného tvora Netvora
zachránila.
Vstupné: 50 Kč
Prodej vstupenek hodinu před zahájením projekce v pokladně kina.

OSTATNÍ AKCE
Sobota 12. 3. 2016
od 9:00 do 14:00 hod
Masarykovo náměstí

VELIKONOČNÍ TRH

S konáním trhu bude spojena uzavírka dolní části náměstí (od pátku
11. 3. od 20:00 hod)
Prosíme občany parkující pravidelně na
náměstí, aby svá vozidla zaparkovali na
ostatních parkovacích plochách. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
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PŘIPRAVUJEME
NA DUBEN/KVĚTEN

INFORMAČNÍ CENTRUM

Napříč svérázným Kavkazem

Do prodeje se vrátily oblíbené dětské
knížky ilustrované Jaroslavem Soumarem PÍRKO (115 Kč) a DROBEČKY
(125 Kč) vydané Nakladatelstvím Bor.

Pondělí 25. 4. od 19:00hod
Sál Pellyho domů

INFORMACE
Z KLADSKÉHO POMEZÍ

Pátek 15. 4. 2016 od 18:00 hod
Sál Pellyho domů

GRUZIE

Přednáška geografa a fotografa Pavla
Svobody
Po neklidných letech se bezpečnostní
situace v Gruzii uklidnila a tato země
pod Kavkazem vřele otevírá náruč
turistům…
Vstupné: 60 Kč, děti 30 Kč

HODINY BIJÍ PŮL

Miloň Čepelka a 6 NaChodníku /
6 NaChodníku a Miloň Čepelka
Večer autorského čtení z prozaické
básně „ Hodiny bijí půl“, cimrmanologa,
textaře, básníka a prozaika Miloně
Čepelky v doprovodu náchodského
šansonového uskupení 6 NaChodníku.

Miloň Čepelka se s NáChodníky potkal
poprvé v roce 2012. Od té doby společně připravují různé recitály, založené
na příbězích šansonové sextetu 6 NaChodníku, doplněných o poezii i prózu
Miloně Čepelky.
V loňském roce vznikl specifický pořad,
jehož stěžejním tématem je Čepelkova
pozoruhodná básnická próza „Hodiny
bijí půl“, orámovaná autorskými šansony. Nevšední setkání při nevšedním
poetickém tvaru Vám nabízí zcela jiný
náhled na opočenského rodáka...
Vstupné vč. místenky: 150 Kč
Předprodej od 4. 4. 2016 v infocentru.
Květen 2016 (bude upřesněno)
Kolárovo divadlo

KRÁLOVA ŘEČ

Východočeské divadlo Pardubice
Osobní drama o smyslu lidského poslání na půdorysu královského údělu
v moderním
světě.
Podle hry vznikl nejúspěšnější film
roku 2010 ověnčený mnoha cenami,
včetně čtyř Oscarů. Autor zpracoval
scénář teprve po smrti královny matky. Hra nepostrádá typický britský
humor na téma vysoké politiky.

Kladské pomezí se připravuje na
sezonu 2016, čeká ho plno novinek.
Přesto, že hlavní turistická sezona
ještě zdaleka nezačala, destinační společnost pro region Kladské pomezí
Branka, o.p.s. se na ni připravuje už
nyní. Jako vždy se budete moci těšit na
turistické noviny plné zajímavostí, tipů
na výlety a regionální akce, na čím dál
více oblíbené cyklobusy, zábavná odpoledne s Toulavým baťohem a mnoho dalšího. A co se tedy v následujících
měsících chystá?
Během posledních měsíců připravuje destinační společnost Branka,
o.p.s. společně s polskými partnery
Powiatem Klodzkim a městy Klodzko a
Swidnice projekt v rámci programu
Evropské unie Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Jedná se projekt
zaměřený na zážitkový cestovní ruch,
který bude v případě úspěšnosti realizován v letech 2017 až 2019.
Už na konci dubna vyjde letní číslo
turistických novin Kladského pomezí,
které bude tradičně k dostání ve všech
informačních centrech regionu a také
v elektronické verzi na našich webových stránkách. Jejich hlavním tématem je 150. výročí prusko-rakouské
války 1866, díky ní ožije nejen náš
region, ale i celý Královéhradecký kraj.
V novinách bude tomuto výročí věnováno několik článků a naleznete zde
také speciální sekci obsahující přehled
akcí a výstav vztahujících se k bitvě
1866. Mimo to budou jako vždy plné
aktualit a novinek pro letošní sezonu.
Začátkem května také proběhne tradiční setkání informačních center Kladského pomezí, které bude
zaměřeno především na novinky v
sezóně 2016 a výměnu informací a
zkušeností mezi jednotlivými pracovníky informačních center.
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Přidanou hodnotou tohoto setkání
bude tisková konference, díky které i
zástupci médií získají ty nejaktuálnější
informace z oblasti cestovního ruchu v
regionu. Aktuality ohledně přesného
termínu
a
místa
na
www.kladskepomezi.cz, kde vás budeme informovat.
Na konci května se opět rozjedou
cyklobusy. Stejně jako v předchozích
letech budou v provozu dvě linky cyklobusů. První vede z Hradce Králové
přes Adršpach až na Pomezní boudy a
druhá bude vozit cyklisty z Náchoda
přes sousední Polsko až do Broumova.
I cyklobusy letos přicházejí
s novinkou. Jedná se o prodloužení
první páteřní trasy, která z Adršpachu
nově povede přes Janovice, Jívku a
Radvanice. Tím se pro návštěvníky
zlepší dostupnost do Jestřebích hor
nebo například i do nového turistického cíle měděného dolu Bohumír.
A co náš Toulavý baťoh? I ten se na
letošní sezonu už moc těší. Setkat se
s ním budete moci například 31. července 2016 na akci Den s Toulavým
baťohem v Muzeu papírových modelů
v Polici nad Metují, kde si pro vás opět
připraví spoustu zábavných her a soutěží. O dalších akcích s Toulavým
baťohem vás budeme informovat na
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našem webu Kladského pomezí a také
a webu www.toulavybatoh.cz. Těšit se
můžete i na jeho ilustrovanou mapu,
která slouží nejen jako podklad pro
naší oblíbenou Cestovatelskou hru, ale
také se díky ní můžete nechat inspirovat některým z pěkných výletů po
našem regionu.
Pro více informací o dění
v Kladském
pomezí
sledujte
www.kladskepomezi.cz.

tmavé 17% a tmavé pivo 10%. Část
výroby tvoří též piva nefiltrovaná a
speciální jako je tmavé třešňové pivo,
pepřové kvasnicové pivo a mnoho
dalších.

TIP K NÁVŠTĚVĚ:

MUZEUM PIVOVARNICTVÍ
BROUMOV

Přijměte pozvání do broumovského
pivovaru Opat, který nabízí kromě
prohlídek pivovaru, ve kterých se
dozvíte něco o výrobě piva a prohlédnete si místa, kde se tento lahodný
mok vaří, také prohlídku zdejšího muzea. Muzeum pivovarnictví je výjimečná expozice, která provede návštěvníky historií pivovarnictví, především
broumovského pivovaru. Pivovar má
vlastní sladovnu, proto je soběstačný
s jednou z hlavních surovin – ječného
sladu. V objektu se rovněž nachází
artéská studna, takže i zdroj pitné
vody má vlastní. Pivovar vyrábí světlá
piva - 8%, 10%, 11%, 12%, 13%, polo-

www.pivovarbroumov.cz
Když už v pivovaru budete, nechte se
zlákat k prohlídce s ochutnávkou piv.

Provozní doba informačního
centra v BŘEZNU:
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
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

A jaké téma bude v roce 2017? Své
náměty nám můžete zaslat na email
info@mpmpm.cz nebo facebook do
konce dubna. Vítězné téma od nás
dostane dárkový balíček.
CO SE JEŠTĚ CHYSTÁ V BŘEZNU? V dubnu nás navštíví modeláři
Pokračuje výstava legendy papírového s dětským modelářským kroužkem
modelářství
v Čechách
Michala z polské Oleśnice.
Kavaliera.
Máte chuť se zapojit jako kolektiv se
školou, nebo třeba s kroužkem?
Zavolejte, nebo napište pro více
informací

INFORMUJEME

1. 3. 2016 – 31. 3. 2016

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
NAD BB KAVÁRNOU

Cesta po Mexiku a Guatemale v roce
1997. Očima fotografky a cestovatelky
Květy Joové.
Otevřeno v době otevření MPM. Prostor nad BB Kavárnou v Zeleném domečku. Vstup volný.
Pondělí 7. 3. 2016
od 9 do 17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
NA VÝSTAVU, DO TVOŘIVÉ
DÍLNY A MÍSTNOSTI SBĚRATELŮ
Každé první pondělí v měsíci si přijďte
zdarma od 9 do 17 hodin prohlédnout
novinky v místě, kde papír ožívá!
Stále tvoříme drobné dárečky nejen
z papíru, které se pokusíme proměnit
ve finance, jenž poslouží Nadačnímu
fondu Hospital Broumov.
Středa
od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Na výstavu a Velikonoční tvoření zveme
do MPM školní i mimo školní kolektivy
a to v období od 16. do 24. března.
Ve čtvrtek 11. března na Déčku poběží
pořad Wifinka s reportáží z MPM.
V pátek 18. března nás navštíví ŠD
Police,
přijdou
si
poslechnout
Velikonoční příběh v podání Jindřicha
Horkela z Křinic.
Sběratelé Policka, klub působící pod
Muzeem papírových modelů připravil
jarní burzu v Pellyho domech na 19.
března od 8 hodin. Sběratelé v tomto
měsíci plánují exkurzi do jedné
z posledních sirkáren v Evropě.
V pondělí 28. března bude MPM pro
veřejnost uzavřeno.
V ZŠ Špičák v České Lípě budou ve 4. A.
opakovat tvoření z programu MPM Týden s Herkulem.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

Přijďte se k nám podívat! Rozvíjíme u
dětí trpělivost, radost z vybojovaného
výsledku. Kroužek není věkově omezen.
Vstup 20,-Kč, pololetí 150,-Kč
Neděle 13. 3. 2016
od 14 hodin

ŽIDLIČKODOVÁDĚNÍ

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 je zdarma. Veškerý
materiál zajištěn.
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Už po čtvrté muzeum nabídlo program
pro jarní prázdninová dopoledne.
Dopolední program v průměru denně
přilákal 25 dětí. Na letní prázdniny
plánujeme obdobně tvořivý týden od 18.
do 22. července.
Centrum
papírového
modelářství
připravilo ligovou soutěž v papírovém
modelářství. První soutěžní setkání se
konalo 13. února v Brně. Součástí
výstavy byla i doplňková soutěž
v tématu vesmír a fantasy, kterou
pořádal kurátor MPM stejného tématu
Jiří Rükr. Představené soutěžní novinky
obohatí expozici MPM v letní turistické
sezoně.

Program pro školní i mimoškolní
kolektivy – Týden Země. Letos už po
čtvrté. První ročník byl v duchu Recy
věci, další na téma CHKO Broumovsko,
v loňském roce na téma Město a
dopravní prostředky ve spolupráci
s firmou Betexa.
V letošním roce na téma Nejsme tady
sami!

V březnu proběhne o víkendu 18. – 19.
soutěž v Ostravě. Další jarní setkání a
soutěž je naplánovaná na 9. dubna
v Praze.
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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KŚŽĚŝŶƵƉŽǌĚĢũŝ͕ǀϭϮ͗ϯϬ͕ƉƌŽďĢŚŶĞŶĂƉŽĚŝƵŶĂŶĄŵĢƐƚşƐůĂǀŶŽƐƚŶşǀǇŚůĄƓĞŶşǀǉƐůĞĚŬƽ͕ǀē͘ƉƎĞĚĄŶşĐĞŶƚƎĞŵ
ŶĞũůĞƉƓşŵƚǉŵƽŵ͘
ĄŬůĂĚŶşŝŶĨŽƌŵĂĐĞƉƌŽƐŽƵƚĢǎŶşƚǉŵǇ
• hƐŽƵƚĢǎŶşĐŚƐƚĄŶŬƽũĞƉƌŽĚĞũǌĞůŸĂēŬǇŵŽǎŶǉĂǎƉŽŽĚĞďƌĄŶşŬŽŶƚƌŽůŶşĐŚǀǌŽƌŬƽ͕ŬƚĞƌĠƉƌŽďĢŚŶĞ
ǀϭϭ͗ϯϬŚŽĚ
• ĞŶĂͬƉŽƌĐĞǌĞůŸĂēŬǇũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂŶĂŵĂǆ͘ϮϬ<ē
• WƌŽĚĞũĚĂůƓşŚŽƐŽƌƚŝŵĞŶƚƵƵƐŽƵƚĢǎŶşĐŚƐƚĄŶŬƽŵŽǎŶǉ͕ĐŽŬŽůŝǀĚůĞǀůĂƐƚŶşŚŽƵǀĄǎĞŶş;ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͕
ŶĄƉŽũĞĂƉŽĚ͘Ϳ
• ^ŽƵƚĢǎŶşƚǉŵŵƵƐşďǉƚŵŝŶŝŵĄůŶĢƚƎşēůĞŶŶǉ
• WƌĞǌĞŶƚĂĐĞƐƚĄŶŬƽĂƐŽƵƚĢǎŶşĐŚƚǉŵƽĚůĞǀůĂƐƚŶşŚŽƵǀĄǎĞŶşŬĂǎĚĠŚŽƚǉŵƵ
• ^ŽƵƚĢǎŶşƚǉŵƐŝǌĂũŝƐƚşǀůĂƐƚŶşƐƚĄŶĞŬŶĞďŽũŝŶĠǀǇďĂǀĞŶşƉƌŽŵşƐƚŽǀǇŚƌĂǌĞŶĠŶĂŶĄŵĢƐƚş͘ĄůĞŬŽƚĞů͕
ŝŶŐƌĞĚŝĞŶĐĞŶĂƉƎşƉƌĂǀƵƉŽůĠǀŬǇĚůĞǀůĂƐƚŶşŚŽƌĞĐĞƉƚƵ͕ƵŵĢůŽŚŵŽƚŶĠŵŝƐŬǇĂůǎşĐĞƉƌŽƉƌŽĚĞũǀůĂƐƚŶş
ǌĞůŸĂēŬǇƓŝƌŽŬĠǀĞƎĞũŶŽƐƚŝ͘
• DĢƐƚŽWŽůŝĐĞŶĂĚDĞƚƵũşƉŽƐŬǇƚŶĞƐŽƵƚĢǎŶşŵƚǉŵƽŵŵşƐƚŽŽƌŽǌŵĢƌƵŵĂǆ͘ϯǆϰŵŶĂƉŽůŝĐŬĠŵ
ŶĄŵĢƐƚşĂǌĂũŝƐƚşĚƎĞǀŽ͘sŽĚƵƉƌŽƉƎşƉƌĂǀƵƉŽůĠǀŬǇďƵĚĞŵŽǎŶĠǀǇƵǎşƚǌƉƌĂŵĞŶĞ:ƵůŝŶŬĂŶĂŶĄŵĢƐƚş͘
• dǉŵƉŽƌŽƚĐƽďƵĚĞǌĂƐĞĚĂƚǀWĞůůǇŚŽĚŽŵĞĐŚ͘WŽēĞƚƉŽƌŽƚĐƽďƵĚĞǌĄǀŝƐĞƚŶĂƉŽēƚƵƉƎŝŚůĄƓĞŶǉĐŚ
ƐŽƵƚĢǎŶşĐŚƚǉŵƽ
• <ĂǎĚǉƚǉŵƐĞƷēĂƐƚŶşŶĂǀůĂƐƚŶşŶĞďĞǌƉĞēş
• WƎŝŚůĄƓŬǇďƵĚŽƵŬĞƐƚĂǎĞŶşŶĂǁǁǁ͘ƉŽůŝĐŬŽ͘Đǌ

^ŽƵƚĢǎşĐşĚƌƵǎƐƚǀĂŶĂŚůĄƐşƐǀŽũŝƷēĂƐƚĚŽƷƚĞƌǉϯϭ͘ϱ͘ϮϬϭϲ͕
ƉŽĚĄŶşŵǌĄǀĂǌŶĠƉƎŝŚůĄƓŬǇǀ/ŶĨŽƌŵĂēŶşŵĐĞŶƚƌƵ͕ŶĞďŽ
ǌĂƐůĄŶşŵƉƎŝŚůĄƓŬǇĞŵĂŝůĞŵŶĂƚƌŚǇΛƉŽůŝĐŬŽ͘Đǌ
<^<KE<,KWK^1͊͊͊
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Rámcová soutěžní pravidla pro 1. ročník Polické zelňačky – soutěže ve vaření zelňačky
konané dne 11. 6. 2016 na polickém náměstí:
1. družstvo je 3-6 členné, každý člen soutěžícího týmu bude zapsán do seznamu soutěžících a bude mu přiděleno číslo
družstva, za které soutěží. Toto označení si umístí viditelně na oděv a soutěžní místo.
2. Minimální množství zelňačky je 20 litrů, jiné masné výrobky není dovoleno v rámci soutěže prodávat.
3. Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky, podle svého receptu.
4. Organizátor nehradí soutěžícímu družstvu náklady na pořízení potravin, každé družstvo si bude svůj výrobek prodávat ve
své režii. Každý tým se účastní a startuje na vlastní nebezpečí.
5. Nástup soutěžících je od 6:30 do 7:00 hod. na polickém náměstí, zahájení soutěže začíná v 8:30 zapálením ohně, pod
kotlem na vaření.
6. Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla, nebo reklamní oblečení, může nabízet a prodávat návštěvníkům
akce další občerstvení (pivo, svařené víno, punč, kávu, grog, pečivo apod.) Náklady na toto občerstvení organizátor
nekompenzuje.
7. Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které mu bude přiděleno v den konání soutěže o max. rozměru
3x4m a bude mít vlastní pult na přípravu a servírování a svůj vlastní kotel nebo kamna. Povolené palivo je pouze dřevo od
pořadatele!
8. Organizátor zabezpečí vodu, dřevo. Štípaní či řezání dřeva, misky, lžíce, naběračky a chleba si soutěžící obstarají sami.
9. Soutěžní vzorky budou soutěžícími předány odborné degustační komisi k hodnocení výrobku v době od 11.15 do 11.30
hod.
10. Hotové jídlo může být servírováno zájemcům z řad návštěvníků akce od 11.30 hod. jak do misek pro přímou konzumaci,
tak i do jídlonosičů. Množství jedné porce je 0,2 l, cena jedné porce je 20 Kč
11. Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která v 12:30 hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění
vítěze
12. Poplatek za soutěžní tým činí 150 Kč (bude použit na výdaje související s organizací soutěže). Poplatek bude vybírán při
prezentaci před přidělením místa pro stánek. O účasti týmu rozhoduje datum podání přihlášky.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Název týmu: ……………………………………………………………

Telefon:

……………….…………………………………………..

Město: ……………………………………………………………………

Email:

……………….…………………………………………..

Elektřina:

☐ ANO

☐ NE

(Pouze za účelem zchlazení a výčepu nápojů max. 3,5kW)

Doplňte jména soutěžících:
1. šéfkuchař:

………………………………………………………… 2. kuchtík:

3. míchač:

………………………………………………………… 4. ochutnávač: …………………………………………………………

5. topič:

……………………………………………………….. 6. picmoch:

Plánujete prodej občerstvení?

☐ ANO ☐ NE

…………………………………………………………

………………………………………………………..

Plánujete prodej nápojů?

☐ ANO ☐ NE

Specifikujte vč. množství
(orientačně):……………….………………………………………………………………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum: ……………………………………………………
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Podpis: ……………………………………………
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Spolek Pod čepicí připravuje
v centru Hronova k otevření nové

Nezisková organizace Pod čepicí z. s. Hronov
Vás srdečně zve na netradiční představení

Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF)

INTERAKTIVNÍ MUZEUM
CHYTRÉ ZÁBAVY POD ČEPICÍ

Vidět zvuk, slyšet světlo
Na našich webových stránkách můžete sledovat všechny novinky a
akce, které chystáme pro veřejnost i pro školní a mimoškolní skupiny
a dozvíte se zde také termín slavnostního otevření muzea.
Moc se těšíme na Vaši návštěvu.

www.muzeumpodcepici.cz

15. dubna 2016, 18 hodin
Čapkův sál, náměstí ČSA, Hronov
ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky je skupina lidí z Brna, kteří se
rozhodli bavit diváky fyzikou. Předávají radost z poznání a snaží se
probudit v lidech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Záleží jim
na tom, aby diváci mohli pochopit podstatu a příčinu překvapivých
jevů, které na představení uvidí. Publikum je často aktivní součástí
vystoupení a podílí se i na vysvětlení toho „jak svá kouzla dělají“.

Představení „Vidět zvuk, slyšet světlo“

Lidský sluch je fascinujícím smyslem. Co kolem nás způsobuje, že
slyšíme? ÚDiF si začal hrát se zvukem: „Sluch je téměř nemožné
vypnout. I v odhlučněné místnosti uslyšíme alespoň tlukot našeho
srdce. Vyráběli jsme různé zdroje rámusu, až nás napadlo: mohli
bychom zvuk vidět? A mohli bychom poslouchat světlo? A teď už
víme, že mohli. Jedná se o naše nejčastěji reprízované vystoupení,
které bylo oceněno na mezinárodní přehlídce Science on Stage“.
Délka představení: cca 75 minut
Vstupenky budou od března v předprodeji za 80 Kč v Informačních
centrech v Hronově, Červeném Kostelci, Polici nad Metují, Broumově
a Náchodě. Před samotným představením je možné zakoupit
vstupenky i na místě za 100 Kč.

Březen v broumovském klášteře:
velikonoční trh, koncerty, promítání
Broumovský benediktinský klášter nespí
ani v březnu. Tato národní kulturní památka
nabízí kromě pravidelných celoročních prohlídek také kulturní a společenský program. 9.
března v 19 hodin vystoupí v klášterním sále
Kreslírna v pravidelném programu hudební
kavárny ArtCafé fenomenální americko-polští jazzmani Mika-Parker-Parker Trio, kteří běžně vystupují po celém světě. Na jejich
koncert naváže 23. března v 19 hodin vyhledávaný britský performer a kytarový virtuoz
Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

Justin Lavash. Rezervace vstupenek na koncerty ArtCafé: jakub.sleis@broumovsko.cz.
Do konce března pokračuje v klášterním
Lapidáriu putovní výstava fotografií Filipa
Topola a Psích vojáků. Přístupná je zdarma,
každý den od 10 do 16 hodin. Doprovodným
programem výstavy je promítání dokumentu
o Filipu Topolovi Takovej barevnej ocas letící komety – 18. 3. od 19 hodin v klášterní
Kreslírně, vstupné 60 korun.

Tradiční březnovou akcí je Velikonoční
trh, který se uskuteční v areálu kláštera v
sobotu 19. března od 8:30 do 13 hodin. Trh
je spojen s prodejem regionálních výrobků, ukázkou řemesel a bohatým občerstvením, vstup zdarma. Více informací: www.
klasterbroumov.cz

Kateřina Ostradecká,
Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov
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Literární dotyky Policka

V letošním roce je to 66 let od doby, kdy
v polické škole působil Josef Škvorecký.
Nastoupil sem, po dvou týdnech na měšťanské
škole v Broumově, 15. ledna 1950. Budoucí
spisovatel sice i v Polici trpěl steskem po
rušném životě v Praze, ale mohl sem alespoň
dojíždět z Náchoda a neobývat různé neutěšené
prostory, jako tomu bylo v Broumově.
O jeho polickém působení se dozvídáme
z dopisů, jež v té době psal celoživotnímu
příteli,
hudebnímu
vědci
Lubomíru
Dorůžkovi: Působím teda v Polici nad Metují,
kam dvakrát týdně jezdím ve tři čtvrtě na šest
ráno a čtyřikrát ve čtvrt na osm. … Dovedeš si
představit, jak jsem byl uvítán, když kvůli mně
musel jeden ze sboru odejít na obecnou (byl to
učitel Karel Petr – pozn.aut.) a když muselo být
důkladně zamícháno rozvrhem. Vynahradili si
tyhle obtíže tím, že mi dali k učení všechno, co

se učit dá. Já jsem si to ovšem taky vynahradil,
a to tím, že od rána do večera hlaholí polická
škola zpěvem spirituálů a blues. Svůj oblíbený
repertoár, šířený mezi žáky, obhajoval tím, že
jde o písně utlačovaných amerických černochů.
Jako učitel filozofie se také stal vrchním
instruktorem politické výchovy a jako takový
přečetl na shromáždění v Kolárově divadle
vlastnoručně sepsaný mírový manifest.
Podobně jako Broumov, i Polici vnímal
Škvorecký skepticky. … holkovský dorost je
tu pod kritiku a nevím, jestli jsem Ti o tom
už psal, sotva jsem byl s jednou holkou ze
čtvrtého ročníku v biografu, už na mě bylo
udání u inspektora, svěřil, mimo jiné, příteli
Dorůžkovi. 1. prosince 1950 byl pak přeřazen
do střední sociální školy v Hořicích.
Jestliže z pobytu v Broumově vytěžil
novelu Zákony džungle, polické působení

místo v literárním díle Josefa Škvoreckého
nenašlo. Úplně bez ohlasu v jeho tvorbě
však Policko není. Ve válečných letech
jezdil s partou náchodských horolezců na
Ostaš (Václav Hornych nalezl jeho podpis
ve vrcholové knížce na Herodesovi) a jeho
lezecké zážitky se odrazily např. v povídce
Vyhlídka z věže v knížce Prima sezóna.
V knize Scherzo capriccioso, věnované
Antonínu Dvořákovi, najdeme povídku
Záhada konce. Její hlavní postavou je vedle
skladatele violoncellista Hanuš Wihan, jemuž
Dvořák věnoval violoncellový koncert h-moll.
Jestlipak Škvorecký, když příběh o jejich
sporu nad slavnou skladbou v Kanadě psal,
věděl, že Wihanův rodný dům stojí v Polici
nad Metují?
(mei)

POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 3. část
FRANTIŠEK KŘIŽÍK – vynálezce obloukové lampy

Český Edison. Tak bývá nazýván český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel
František Křižík. S americkým vynálezcem
Thomasem Alvou Edisonem ho také pojí stejný rok narození. František se narodil 8. července 1847 jako jediný syn venkovského ševce a posluhovačky v pošumavském městečku
Plánice. Ve dvanácti letech odešel na studia na
tehdejší jedinou českou reálku v Praze. Studia
na reálce sice Křižík dokončil, ale protože neměl potřebný finanční obnos, který byl tehdy
potřebný pro složení maturity, závěrečnou
zkoušku neměl. Přesto byl přijat na pražskou
techniku jako mimořádný posluchač.
Křižíka zásadně ovlivnila jeho práce na železnici. Nejprve začal pracovat
v Kaufmannově továrně na telegrafy a
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návěstidla. Pracoval jako opravář telegrafních
přístrojů. I když, jak sám později přiznává,
neměl František Křižík v té době velké znalosti z elektrotechniky, ale protože tehdy bylo
používání elektrického proudu u nás v počátcích a pro telegrafii se používal proud pouze z
galvanických článků, mohl tuto práci se svým
talentem a chutí učit se novým věcem přijmout. Za nějakou dobu hledal M. Kaufmann
vhodného odborníka, který by na uherské
Východní dráze v Sedmihradsku dal do pořádku neúčinné železniční signalizační přístroje,
které Kaufmannova firma dodala v naprostém
pořádku. Pro tuto práci byl nakonec vybrán
Křižík. Ten přišel na to, že se nikdo nestaral
o doplňování a udržování galvanických článků v přístrojích, které byly umístěny na trati.
Po tomto úspěchu byl mladý elektrotechnik
panem Kaufmannem poslán k Severní dráze Ferdinandově do
Olomouce, kde nastoupil na místo dozorce
signálních
přístrojů.
Za dva roky přešel do
Krnova k Moravskoslezské dráze a nakonec
už se svojí manželkou
Pavlínou byl přidělen
do Plzně jako definitivní inženýr-asistent
na místo referenta pro
telegrafii a technický
provoz. Křižíkovi se v
práci dařilo, navrhl několik zlepšení a velmi
dobrými výsledky své
práce si zajistil rychlý
služební postup.
Prvním Křižíkovým
vynálezem bylo dálkově ovládané elektrické

návěstidlo. V roce 1878 sestavil blokovací
signalizační zařízení, které znatelně omezilo
nebezpečí vlakových srážek. Téhož roku se
Křižík na Světové výstavě v Paříži seznámil
s elektrickou obloukovou lampou ruského
vynálezce Jabločková. Po svém návratu do
Plzně se Křižík začal intenzivně zajímat o
Jabločkovu „svíčku“, kterou pak zdokonalil
tím způsobem, že uhlíky se již neseřizovaly
mechanicky, ale tak, že se vzdálenost mezi
nimi upravovala automaticky pomocí magnetické síly. A tak se zrodila Křižíkova diferenciální oblouková lampa, která získala na další
Světové výstavě v Paříži v roce 1881 zlatou
medaili mezi padesátkou podobných zařízení.
Vyšší ocenění se svou žárovkou získal pouze
Edison (1879). Světlo obloukových lamp se
tak mohlo šířit do českých měst. 18. 8. 1881
Křižík svou lampu představuje v plzeňském

Křižíkův rodný dům (čp. 86) v Plánici,
dnes slouží jako muzeum.
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divadle. O tento patent projevila okamžitě zájem řada evropských firem. Křižík si ponechal
práva pro České země, pro cizinu svůj patent
prodal
V roce 1883 Křižík přestěhoval svůj závod
a rodinu do Prahy, zakládá zde svou továrnu,
jejímuž vzniku pomohly především peníze
získané za prodej patentních práv. Mimo jiné
se Křižík přihlásil do konkurzu na osvětlení
obnoveného Národního divadla. Podmínky a
průběh soutěže ho ale donutily svou nabídku
stáhnout. Křižík měl totiž propůjčit jen své
jméno Edisonovu řešení, které by realizoval
Němec Brückner. Přesto ale Křižík následujících 30 let dohlížel na osvětlení naší první
scény.
Rok 1891 přinesl další triumf. Konala se
Jubilejní zemská výstava, na které se Křižík
podílel instalací osvětlení a dalších zařízení.
Obdiv sklidila především Křižíkova světelná
fontána. U příležitosti výstavy začala v Praze
jezdit první elektrická tramvaj. Křižík provozoval linku z Letné na pražské Výstaviště a
později i na jiná místa.
S jistou nadsázkou se dá říct, že František

Křižík ovládl český trh s elektřinou. Svým
zařízením vybavil 130 elektráren – první na
Žižkově v roce 1889. Křižík postavil také tři
automobily na elektrický pohon. Dále postavil
elektrickou mlátičku a elektrické lokomotivy.
Křižík začal elektrické lokomotivy (500 V)
provozovat na trati Praha – Zbraslav. V roce
1903 následoval provoz na trati Bechyně –
Tábor (1400 V elektrická lokomotiva).
Za svůj život získal Křižík řadu poct a vyznamenání. V roce 1918 se stal členem České
akademie věd a umění. Roku 1883 mu byl
udělen Řád Františka Josefa, roku 1891 Řád
železné koruny a stal se císařským radou.
Roku 1905 byl jmenován doživotním členem
Panské sněmovny a roku 1906 mu České vysoké učení technické v Praze za jeho objevy
a vynálezy v oblasti elektrotechniky udělilo
čestný doktorát technických věd.
Ačkoliv byl Křižík nakonec majitelem
vlastní továrny, nepracoval pro zisk, chtěl jen
realizovat své technické myšlenky. Nebyl dobrým obchodníkem a tak mnohdy prodělával.
Začátek 20. století mu přináší řadu finančních
komplikací. V roce 1913 se dostává Křižík

do problémů se splácením úvěru u Pražské
úvěrní banky. V roce 1917 tato banka přebírá
Křižíkův závod a pod názvem Českomoravské
elektrotechnické závody F. Křižíka, a. s. začala znovu podnikat. Roztrpčený vynálezce se
stáhl do ústraní.
Národ na svého „Edisona“ nezapomněl.
Když 22. ledna 1941 ve věku téměř 94 let
ve Stádlci u Tábora zemřel, byl převezen do
Prahy a s poctami pohřben na Vyšehradském
hřbitově, odpočívá nedaleko Němcové,
Smetany a Alše. Pohřeb slavné české osobnosti v době německé okupace proběhl jako
symbol tiché manifestace proti této okupaci.
Dnes je na jeho počest pojmenováno
mnoho ulic v různých městech a v místě, kde
stál jeho závod, i stanice pražského metra
Křižíkova. V jeho rodném městě bylo zřízeno
malé muzeum, které dokumentuje jeho život
a práci.
Zdroj:
KŘIŽÍK, František. Paměti. Praha: Technickovědecké vyd., 1952
Wikipedie
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KALENDÁRIUM - Významná březnová výročí narození a
úmrtí slavných hudebních osobností
Vzpomínáme:

Bedřich Smetana

začal učit. Teprve v roce 1866, po úspěších oper
Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, se stal
dirigentem Prozatímního divadla. V roce 1874
ale onemocněl vážnou nervovou chorobou, která
vyústila v hluchotu. Hubičku, Tajemství a Dvě
vdovy už skládal úplně hluchý. Přestěhoval se k
dceři do Jabkenic a zkomponoval svou vrcholnou
skladbu, symfonickou báseň Má vlast. Po krátkém pobytu v ústavu pro choromyslné zemřel v
Praze 12. května 1884 ve věku 60 let. Pochován
je na vyšehradském hřbitově

a mnohé se zachovaly jen díky jeho přepisům.
.K jeho nejslavnějším dílům patří soubor čtyř
houslových koncertů nazvaný Čtvero ročních
dob. Zemřel ve Vídni 28. července 1741.

Johann Sebastian Bach

Antonio Lucio Vivaldi

2. března 1824 se v Litomyšli v rodině zámožného sládka narodil český hudební skladatel
Bedřich Smetana. Od dětství měl mimořádné
hudební nadání. Už jako šestiletý veřejně vystupoval a udivoval hrou na klavír, začal také komponovat. Středoškolské vzdělání získal v Jihlavě,
Německém Brodě, Praze a Plzni. V Praze působil
jako učitel v rodině hraběte Thuna. V roce 1848
si Smetana otevřel v Praze hudební školu. Jako
člen národní gardy se účastnil revoluce, v roce
1856 se z existenčních důvodů rozhodl odejít
do Göteborgu, kde až do roku 1861 působil jako
pedagog, dirigent a klavírní virtuos. Po návratu do Čech se těžce prosazoval, vedl pěvecký
sbor Hlahol, organizoval a dirigoval koncerty
Umělecké besedy, stal se referentem Národních
listů, vystupoval jako klavírista a znovu

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

4. března 1678 se v Benátkách v rodině
houslisty narodil italský skladatel a houslový
virtuos Antonio Vivaldi. Vivaldi byl vysvěceným
knězem a vyučoval na konzervatoři pro osiřelé
dívky. Kromě vyučování tam až do roku 1740
skládal koncerty a oratoria pro pravidelné týdenní koncerty. Už v té době si vydobyl mezinárodní uznání jako houslový virtuos, který udivoval
své posluchače mistrovskou technikou. V roce
1740 přijal místo skladatele na dvoře Karla VI.
ve Vídni. Jeho skladby studoval mladý J. S. Bach

21. března 1685 se v Eisenachu (Německo)
narodil jeden z nejgeniálnějších skladatelú
17.století Johann Sebastian Bach. V 10 letech
osiřel a byl vychováván svým starším bratrem,
profesionálním hudebníkem. J. S. Bach se v
osmnácti stal houslistou v dvorní kapele a o rok
později varhaníkem. Prakticky po celý život se
živil jako varhaník nebo dvorní kapelník u různých německých knížat. Kromě toho, že měl z
dvou manželství dvacet dětí, je obdivuhodné i
ohromné množství skladeb, které složil. Je mezi
nimi 500 kantát, dále klavírní a varhanní fugy,
instrumentální skladby a koncerty. Zemřel 28.
července 1750 v Lipsku ve věku 65 let.
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JEDEN SVĚT POPÁTÉ V POLICI
Proč jsou lidé ve Švédsku tak osamělí?
Mohou vegani zachránit planetu? Jak
zabránit mladým muslimům, aby odcházeli
bojovat do „ svaté války“? A je důležité
si alespoň jednou v životě zazpívat?
Odpovědi na tyto a další otázky se vám pokusí přinést
festival dokumentů o lidských právech Jeden svět, který
spolu s jarem přichází do Police. Letos promítáme hned
po Velikonocích od 31. 3. do 3. 4. Oslavíme spolu také
malé výročí, neboť Jeden svět proběhne v Kolárově
divadle už popáté.

Z plakátu Jednoho světa září laciné plastové klíčenky,
hrají všemi barvami, to podstatné mezi nimi však chybí
– klíč. V obrazu je ukryté téma letošního festivalu, kterým
je Hledání domova. Pro každého znamená domov něco
jiného – pro někoho je to jeho dům, rodina, krajina,
vlast… to ví každý nejlépe sám. Nejintenzivněji si však význam domova uvědomujeme, když je nám těžko, nebo
když ho ztrácíme.
Nebylo pro nás jednoduché vybrat z padesáti
dokumentů pouhých čtrnáct, doufáme však, že s naší
volbou budete spokojeni.

Radikálové od Pákistánu po Evropu
Festival zahájíme dokumentem Mezi
věřícími .
Vybrali jsme ho proto, že odkrývá mechanismy fungování
centra pákistánského radikálního islámu Rudé mešity.
Západ má z islámu strach, ohroženy jsou však samy
muslimské státy na Blízkém východě. Přišlo nám důležité

ukázat, jaký problém fundamentalisté představují pro
pákistánskou sekulární vládu, a jak se ho snaží řešit. Do
debaty po filmu se nám podařilo pozvat hned tři hosty:
Jaroslava Petříka, koordinátora misí společnosti Člověk
v tísni v Afgánistánu a Mongolsku. Po skype se debaty
zúčastní také Attila Kovács z Katedry srovnávací
religionistiky FF UK v Bratislavě, který se problematikou
islámského radikalismu i reformních hnutí dlouhodobě
zabývá, a Lukáš Musil, 1. tajemník velvyslanectví ČR
v pákistánském Islamábádu.
V souvislosti s tímto tématem uvádíme v sobotu odpoledne belgický snímek Můj džihád, jenž je pro změnu
velmi důležitý pro Evropu. Zachycuje snahu belgického
imáma Sulyamána předcházet odchodu mladých muslimů
do řad takzvaného Islámského státu výchovou a správným výkladem Koránu. Vysvětluje totiž, že džihád nezna-

mená jít zabíjet jiné lidi, ale pomáhat potřebným. Máme
velkou radost, že účast v debatě po skype přislíbila
Fatima Lamarti, členka městské rady ve Vilvoorde,
belgickém regionu, v němž byl snímek natáčený.

Domov ztracený i nalezený
Tématem Hledání domova se Jeden svět snaží reflektovat
současnou migrační krizi. Dokumentů, zachycujících
příběhy uprchlíků, bylo na výběr několik. Naše volba po
dlouhé diskuzi padla na snímek britského režiséra Seana
McAllistera Syrská Love Story . Vypráví o rodině
syrských disidentů, kteří dlouho odolávají útlaku syrského
režimu, občanské válce a nakonec se rozhodnou ze země
odejít. Odchod jim však nepomůže, naopak. Dokument
srozumitelně ukazuje, čím si procházejí lidé, odhodlávající
se odejít ze své vlasti do neznáma, a co s nimi ztráta
domova může udělat. O filmu, migraci a syrském konfliktu
můžete po projekci debatovat přímo s režisérem McAlli-

sterem, který přijal naše pozvání a připojí se přes skype,
dále s polickým rodákem a bývalým zaměstnancem
českého velvyslanectví v Sýrii Petrem Tůmou a ředitelem
humanitární organizace CARE ČR Janem Kejzlarem.
Pokud byste však raději viděli téma domova z jiné,
odlehčenější perspektivy, jděte se podívat na Bábušky
z Černobylu . Díky nim si potvrdíte, že všude dobře,
doma nejlépe, co na tom, že je to domov skrz naskrz radioaktivní. Ženy, které se vrátily do svých domovů v zóně
okolo černobylského reaktoru, srší zdravím a optimismem
a dožívají se vyššího věku než ti, kteří se nevrátili.

Něco o lásce
Chcete-li se zamyslet nad stavem společnosti, máme pro
vás několik dokumentů. Nad Švédskou teorií lásky vám
bude možná trochu smutno, možná budete kroutit
nechápavě hlavou. Podle tvůtců dokumentu se Švédové
totiž v rámci sociálního inženýrství v 70. letech vydali na
cestu, která se dnes ukazuje jako slepá. Výsledkem jsou
na jedné straně nezávislé bytosti, na straně druhé
samota, rozpad rodiny a neschopnost navazovat vztahy.
Naše pozvání do debaty přijala socioložka Lucie
Jarkovská a osobní pohled na problém nabídne po skypu
i místní rodačka Veronika Brátová, která ve Švédsku
několik let žije.
Poněkud bizarním dojmem by mohl působit i dokument
V paprscích slunce , kdybychom ovšem podobnou
realitu tak dobře neznali před rokem 1989 u nás. Ruský
režisér Vitalij Mansky poodhalil roušku života
v severokorejském režimu, když si při natáčení vybrané
severokorejské rodiny nechával kameru zapnutou i tehdy,
kdy to neměl dovoleno. Kromě režimem zaranžovaného
děje dokumentu ukazuje záběry obřích monumentů,
rozlehlých městských ploch, po nichž pochodují lidé ve
dvojstupech, oslavy vůdce… První, co vás možná
napadne, bude Orwellův román 1984…
Stavem společnosti se zabývá i dokument amerického
režiséra Kipa Andersona Cowspiracy , tentokrát ovšem
na téma masožroutství. Podle režiséra může naší planetu
spasit jen a pouze veganství. Není to názor ojedinělý
a možná už jste slyšeli, že hlavním problémem je masný
průmysl a nadměrné množství chovaných krav. Dokument
je to každopádně kontroverzní a my jsme do debaty pozvali zastánce práv zvířat Petra Bergmanna, zakladatele
hnutí S.O.S. Animals, autorku veganských kuchařek
Kateřinu Balcarovou a enviromentalistu Ľuboše Slováka.
Promítáme v pátek v hlavním čase, nenechte si ujít!

Jeden svět na školách

Ve dnech 4. 4.-15. 4. proběhnou projekce Jeden svět pro
školy. Ty nabízí speciální pásma krátkých lidskoprávních
dokumentů, jejichž hrdiny jsou vrstevníci školáků a studentů. V loňském roce jsme pro téměř 2000 dětí a dospívajících realizovali ve spolupráci s učiteli třicítku projekcí
doprovázených besedami na ZŠ v Polici, Bukovici,
v Machově, Žďáře, Žďárkách, v Martínkovicích, Zbečníku,
v Náchodě, Broumově a také na několika středních
školách okresu.

Raději si zazpívat
Neopomíjíme ani sociální témata – pokud se chcete
více dozvědět o autismu, přijďte na dokument Tak
daleko,
tak
blízko o životech čtyř rodin
s autistickými dětmi. Film promítáme v sobotu v rámci
Světového dne informovanosti o autismu a debatovat
přijede Tomáš Dostál, ředitel brněnské pobočky
Asociace pomáhající lidem s autismem. Zajímají-li vás
poslední věci v životě člověka, nenechte si ujít snímek
Sedm písní pro dlouhý život . Ten se
koneckonců nezabývá ani tak smrtí, jako tím, co je
v životě radostné, a to je zpěv. Navázali jsme spolupráci
s Hospicem Anežky České v Červeném Kostelci a do
debaty přijde jeho ředitel Miroslav Wajsar.
Do třetice promítneme film s něžným názvem
Nemusíš s láskou, stačí s citem . Ten
odkrývá dodnes stále tabuizované téma sexuálního
života mentálně postižených. Zmínky o sexuálních
asistentkách možná vyvolávají smích, méně však už
otázky, proč mentálně postižená dívka nesmí vychovávat své dítě, či proč má jiná podvázané vaječníky.
Film částečně natáčeli sami aktéři a debatovat s námi
bude přímo režisérka Lenka Vochocová.

Ženy nás motivují
Z letošního programu vystupují silné ženské postavy, i těch
se dotýká téma domova, všechny však vykazují nezdolnost a odvahu. Je to příběh afghánské dívky Sonity ze
stejnojmenného dokumentu, kterou chce rodina prodat
jako mladou nevěstu, zatímco ona chce chodit do školy
a rappovat. Pokud byste nevěděli, zda na tento film jít,
najděte si na You Tube video Sonita – Bride For Sale,
možná vás přesvědčí. Velmi silný je i osud Egypťanky
Hend ze snímku Po arabském jaru. Ta během
revoluce zažila mučení a ponižování, a proto se
rozhodla bojovat za práva žen a proti sexuálnímu násilí
na ženách. Někdy máme pocit, že nemůžeme nic
změnit, protože… Když však vidíme tuto dívku, je to
nesmírně motivující. Dokument zároveň přináší ucelený
pohled na vývoj událostí v Egyptě tak, jak už si ze zpráv
nepamatujete. O tématu můžete debatovat s diplomatem a odborníkem na Blízký Východ Lukášem Gjuričem.
Příběh jednoho velkého ženského osudu jsme si
nechali i na závěr festivalu. O časosběrném dokumentu
Heleny Třeštíkové Mallory , oceněném na MFF
v Karlových Varech jste už možná slyšeli. Přináší
svědectví o nelehkém osudu ženy, která se v životě

nechala vést svými vášněmi – ať to byly drogy, či špatní
muži, nakonec se však dokázala vzepřít a kvůli svému
synovi se postavit na vlastní nohy. Naše pozvání do
debaty přijala přímo hlavní hrdinka dokumentu.

KONCERT PRO TŘI HLASY

Design market, výstavy, dobroty
V rámci doprovodného programu musíme na prvním
místě zmínit celodenní sobotní design market. Inspiroval
nás k němu dokument Co se nenosí , který se zabývá
tématem upcyklace. Mladá estonská módní návrhářka
šije své kolekce z látek, jež by jinak v rámci nadprodukce
skončily na skládce. Protože jí nadměrné plýtvání vadí,
snaží se ke stejnému přístupu přimět i nadnárodní firmy.
Festivalový design market je určen místním tvůrcům, kteří
vyrábějí své výrobky na podobných principech, ale nejen
jim. Pokud byste se chtěli zúčastnit, neváhejte nás
oslovit. V souvislosti s recyklací obnošených oděvů budeme také prezentovat široké aktivity Diakonie Broumov,
včetně výstavy Kde šaty pomáhají.
V rámci festivalu představíme rovněž další tři výstavy,
které se dotýkají tématu domova. Organizace Jako
doma.org nám laskavě zapůjčila výstavu Můj svět bez
domova, kterou nafotily ženy žijící na ulici. Druhou výstavu
– Poslední domov – jsme připravili společně s Hospicem
Anežky České v Červeném Kostelci a poslední s humanitární organizací CARE, jež pomáhá uprchlíkům.
Jako každým rokem vás čeká oblíbená festivalová
kavárna v režii Klášterní kavárny Café Dientzenhofer
a stejně jako loni vás v ní budou obsluhovat také klienti
organizace Pferda z. ú. a tréninkové kavárny Láry Fáry.
Po skvělém gastronomickém zážitku v loňském roce
jsme také letos požádali šikovné Mlsné farmářky
z Náchoda, aby pro nás připravily zahajovací raut.
Tentokrát v arabském bezmasém stylu!
Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Police nad
Metují za laskavou a stálou podporu při přípravě festivalu.
Děkujeme také sponzorům – společnosti Hobra Školník,
textilním závodům Veba a firmám Hauk, Resl
a MycoMedica.
Kompletní program, hosty debat i doprovodné akce
najdete na na www.jedensvet.cz/police-nad-metuji a na
facebookovém profilu. Těšíme se na vás!
Za festivalový tým Michaela Plchová

Hlavní partneři

Partneři

Ani letos jsme nezapomněli na koncert. Zatímco však
v minulých letech jste byli zvyklí poslechnout si „kluky
s kytarou“, udělali jsme letos změnu a pozvali „ženy
s mikrofonem“. Ženská vokální skupina Yellow Sisters
vystupuje způsobem a capella, tzn. bez hudebního
doprovodu. Hudbu vytváří pouze svými hlasy, které se
proplétají, násobí, povídají si a souzní a vy máte pocit, že
žádný hudební doprovod opravdu nepotřebují. Procházejí
napříč žánry, ponejvíce jsou však ovlivněny africkými
rytmy, americkým soulem či karibským reggae. Jsou to
opravdové zvukové iluzionistky a experimentátorky.
Radost ze schopnosti svých hlasů si doopravdy užívají,
můžete vnímat, jak je zpívání baví, dokáží vyjadřovat
emoce i humor a hlavně - dotknout se vaší duše.
Jsou to ovšem nejen zpěvačky, ale také matky. Do
Police proto z původně čtyřčlenné sestavy přijedou pouze
tři – Antonia Tereza Nyas, Lucie Hawa Goldin a Bára
Vaculíková. Léňa Yellow je momentálně na mateřské
dovolené. Možná jste se s tvorbou Yellow Sisters dosud
nesetkali, třeba vám ale něco říkají populární písně na
You Tube Laktační psychóza, Gangsta matka aj., které
společně nazpívaly Bára a Léňa. Chcete-li si dopřát
neobvyklý hudební zážitek, určitě přijďte na sobotní
koncert!
Mediální partneři

Partnerské organizace

Jeden
svět

Festival dokumentárních
filmů o lidských právech

Program festivalu Jeden svět
POLICE NAD METUJÍ / KOLÁROVO DIVADLO
ČTVRTEK 31. 3. 2016
18:00 slavnostní zahájení festivalu
MEZI VĚŘÍCÍMI (84´)
debata s Jaroslavem Petříkem, koordinátorem misí
Člověka v tísni, Attilou Kovácsem, religionistou na FF UK,
Bratislava (skype), a Lukášem Musilem, 1. tajemníkem
velvyslanectví ČR v Pákistánu (skype) // arabský raut

HLE
DÁNÍ
DOMO
VA

PÁTEK 1. 4. 2016
16:00 ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY (80´)
debata s Lucií Jarkovskou, socioložkou, FSS MU, Brno,
a Veronikou Brátovou, zaměstnankyní společnosti Ikea,
dlouhodobě žijící ve švédském Älmhultu

18:00 SYRSKÁ LOVE STORY (72´)
debata s režisérem filmu Seanem McAllisterem (skype),
Janem Kejzlarem, ředitelem organizace CARE ČR,
a Petrem Tůmou, diplomatem
20:00 COWSPIRACY (90´)
panelová debata s Petrem Bergmannem, zakladatelem
hnutí S.O.S. Animals a sdružení Broumovsko Organics,
Katkou Balcarovou, autorkou veganských kuchařek,
a Ľubošem Slovákem, doktorandem Katedry
environmentálních studií FSS MU, Brno
SOBOTA 2. 4. 2016
10:00 TAK DALEKO, TAK BLÍZKO (80´)*
debata s Tomášem Dostálem, ředitelem brněnské
pobočky Asociace pomáhající lidem s autismem

13:30 BÁBUŠKY Z ČERNOBYLU (72´)
15:30 CO SE NENOSÍ (58´)
debata s Lenkou Wienerovou, ředitelkou pro public
relations a logistiku Diakonie Broumov // Local Design
Market ve foyer divadla
17:00 MŮJ DŽIHÁD (52´)
debata s Fatimou Lamarti, členkou městské rady ve
Vilvoorde (skype)
19:00 PO ARABSKÉM JARU (80´)
debata s Lukášem Gjuričem, odborníkem na Blízký
východ MZV ČR
21:00 koncert YELLOW SISTERS
NEDĚLE 3. 4. 2016
10:00 V PAPRSCÍCH SLUNCE (106´)
13:00 SEDM PÍSNÍ PRO DLOUHÝ ŽIVOT (82´)
debata s ředitelem Hospicu Anežky České v Červeném
Kostelci Miroslavem Wajsarem

15:30 NEMUSÍŠ S LÁSKOU, STAČÍ S CITEM (52´)
debata s režisérkou filmu Lenkou Vochocovou
17:00 MALLORY (101´)
debata s Mallory
*Hlídání dětí do 10 let v Mateřském centru MaMiNa, cca
100m od divadla, přihlášky předem na tel. 608 120 193.
Ve foyer divadla bude v provozu občerstvení ve spolupráci
s Café Dientzenhofer Broumov a Tréninkovou kavárnou Láry
Fáry Náchod.

www. jedensvet. cz

31. 3. —3. 4. 2016
Police nad Metují

VSTUPNÉ – filmy 50 Kč // permanentka 200 Kč
// koncert 100 Kč
www.jedensvet.cz/police-nad-metuji
www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

Š KO L ST V Í

Z polické mateřinky
Vás dnes chceme stručně informovat
o organizačních událostech nadcházejícího
období:

Zápis k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude probíhat v měsíci květnu a všechny náležitosti, včetně
přihlášky, kritérií pro stanovení pořadí
přijímaných dětí a o termínu Dne otevřených dveří budou včas uvedeny jak
prostřednictvím Polického měsíčníku,
tak na našich webových stránkách www.
mspolice.cz.

Poličák Ondřej Volák nejlepší v kraji v
matematice a českém jazyku

Celkem čtyři studenti kvarty broumovského gymnázia ( z toho jeden dvakrát) obdrželi od společnosti Scio certifikát za výborný
výsledek v testování Stonožka. Ondřej Volák

získal ocenění za matematiku a český jazyk,
Štěpán Chládek, Josef Pelán a Jan Dvorský
byli oceněni za skvělý výsledek v českém jazyku. Blahopřejeme.
(mk)

Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na
sídlišti

Extravagance a
kadeřnické mládí

Poslední den před pololetním zúčtováním
proběhla ve Střední škole propagační tvorby
a polygrafie ve Velkém Poříčí tradiční soutěž mladých kadeřníků a kadeřnic, jejíž téma
bylo letos více než lákavé - Extravagance přehlídkového mola. Soutěže se zúčastnili žáci
3. ročníku oboru Kadeřník, tedy 17 dívek a
2 chlapci. Role porotců se tentokrát zhostili Jaroslav Prouza, Lenka Daks, Michaela
Kubíková a Renata Staňková, kteří dohlíželi
na dodržování soutěžních podmínek a kvalitu provedení účesů. Kritéria jejich hodnocení
zahrnovala náročnost účesu, kreativitu, slušivost, originalitu a celkový dojem v souladu
se zadaným tématem, a to včetně oblečení a
nalíčení modelky.
Soutěž byla uspořádána v prostorách
školního kulturního sálu, což se ukázalo jako
dobrá volba. Na provedení účesu měli všichni mladí kadeřníci a kadeřnice omezený čas v
délce 70 minut. Soutěžní klání zahájil ředitel
školy Mgr. Rudolf Volhejn. A potom již nastoupili mladí adepti kadeřnického řemesla se
svými modelkami, které zasedly do křesílek
před zrcadla. Soustředěnou práci provázela
hudební kulisa a atmosféra napětí s trochou
stresu. Diváci mohli obdivovat šikovnost a um
kadeřnických nadějí nejen při práci, ale i při
promenádě hotových účesů.
Odborná komise se poté shodla na výsledném hodnocení, po kterém následovalo
vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejúspěšnějším soutěžícím. A kdo tedy obsadil
nejvyšší příčky? Na prvním místě se umístila Lenka Kaněrová, druhé místo obsadila
Kateřina Sittová a třetí místo vybojovala Adéla
Onderčová. Snímky ze soutěže dokazují, že
nejmladší kadeřnice mohou nabídnout nejen
extravaganci, ale i kvalitní provedení účesů v
souladu s nejnovějšími módními trendy.

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
www.ssptp.cz
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Dalajláma:

Končíte s lyžováním?
Nebaví vás už čekat stále na sníh?
Nebo jste prostě jen vyrostli?
Chcete se zbavit svých bot nebo lyží?
Kabinet tělesné výchovy polické základky uvítá vše,
co může pomoci našim žákům při hodinách tělocviku
nebo na lyžařských kurzech.
Rádi bychom pro ně doplnili a obnovili nabídku

Žijme dobrý a čestný život.
Až zestárneme a podíváme se zpátky,
budeme se moci radovat podruhé…

sjezdových i běžeckých lyží, bot i hůlek.

Uvítáme pomoc ve formě daru nebo symbolické ceny – děkujeme.
P. Jansa, kabinet tv,
jansa@zspolice.cz 608 122 819

Pozor, cirkus – a tentokrát na celý rok
BUKOVICKÝ CIRKUS KULIČKA

Tluče bubeníček, tluče na buben, svolává
hochy, hoši, pojďte ven, to jste ještě neviděli,
co chystáme na neděli, hola, hola, hej, nikdo
nemeškej, v naší třídě v Bukovici, vycvičíme
gepardici, bude u nás cirkus velký, zkrotíme i
učitelky …

podívejte se na web ZŠ a MŠ Bukovice a
prohlédněte si desítky videí z prvního polovičky cirkusového roku. Uvidíte nejenom úvodní
hymnu celého roku, ale taky skvělou cirkusovou besídku všech ročníků, během které nechyběli akrobati, krotitelé lvů, drezúra koní,
kouzelníci, klauni,
provazochodkyně,
krasojezdkyně nebo
žonglování....můžete
se inspirovat a upéct
si duhovou cirkusovou bábovku, vyrobit

Vážení a milí,
28. 3. 1592 se narodil Jan Amos
Komenský. V kalendáři je tento den významným, někde i Mezinárodním dnem
učitelů. Rádi bychom u této příležitosti poděkovali všem, kteří patřili ke
školským zařízením Police nad Metují,
Policka. I těm, kteří z Police odešli plnit
své školské poslání jinam – mnohdy i
nedobrovolně.
Dovoluji si Vás pozvat na setkání seniorů – učitelů, vychovatelů, hospodářů.
Uskuteční se v úterý 29. 3. 2016 od 13
hodin v přísálí Pellyho domů. Pro zajištění drobného občerstvení si Vás dovoluji
požádat o potvrzení Vaší účasti do pátku
24. 3. na můj mbt 607 673 617 nebo e-mailovou adresu idajenková@meu-police.cz.
Ida Jenková

pohyblivého klauna, pískajícího papuška a
nebo krásný karnevalový klobouk. Za spoustu
krásných nápadů děkujeme učitelkám obou
tříd a hlavně neuvěřitelné a nevyčerpatelné
energii paní učitelce Pavlíně Kollertové ve
družině!

M. Hornychová
Spokojení rodiče.

SSK Pedro Police nad Metují
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
za podpory firmy Hauk s.r.o. Police n.M.

pořádají 8. ročník

sobota 12. března 2016 od 9:00
tělocvična ZŠ Police nad Metují
turnaje se mohou zúčastnit týmy dívek nebo chlapců, popř. i družstva
smíšená, bez rozdílu věku nebo výkonnosti, jedinou podmínkou je
docházka na ZŠ
-

počet hráčů na hřišti 3+1, v týmu neomezen
vybavení vlastní, brankář – helma s maskou
systém soutěže a časový rozpis – podle počtu přihlášených týmů
počet týmů omezen, startovné 120,- Kč / tým
putovní pohár pro vítězný tým, individi ocenění
přihlášeným týmům budou zaslány propozice a podmínky účasti

přihlášky do 9. března 2016 písemnou formou, uveďte název
a kontaktní adresu zástupce týmu, na adresu jansapetr@seznam.cz
veškeré informace k tomuto turnaji, stejně tak vše o dalších akcích pro mládež i
dospělé, historii a fotky z akcí minulých najdete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

přijďte pobejt !

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

Petr Jansa
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Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

POZVÁNKA

na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU PANENEK VYROBENÝCH PRO UNICEF
spojenou s hlasováním o Miss panenku

která se bude již počtvrté konat v prostorách Domova mládeže VOŠ a SPŠ
stavební arch. J. Letzela v Náchodě. Výstavu můžete navštívit
ve dnech 21. 3. - 23. 3. a 29. 3. - 8. 4. 2016 od 7 do 16 hodin.
Studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže a vyrobili panenku, soutěží o MISS panenku DM.
Další panenky vyrobili zaměstnanci DM. Hlasovat může každý návštěvník výstavy, vyhrávají tři
panenky s nejvyšším počtem hlasů a další cenu získá originální panenka.
Domov mládeže IV. se nachází v Raisově ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě. V případě zájmu
skupin žáků z jiných škol prosíme o oznámení, kdy chtějí výstavu navštívit, na tel. č. 491 423 241.
Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou vítány, rádi přijmeme také materiál na výrobu dalších
panenek: kousky látek, vlny, příze a molitanu či vatelínu na výplň – předem děkujeme!
Srdečně zveme všechny zájemce!
Za pracovníky Domova mládeže: Z. Hartmanová

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Po vánoční přestávce se opět ve středu 3. února rozběhla Polická univerzita volného času, na
které posluchači uvítali náčelnici Podkrkonošské
župy Jiráskovy, paní Ing. Evu Trejbalovou, aby
vyslechli přednášku na téma „Sokol včera a
dnes“. Úvodem paní Vlasta Klapalová poblahopřála k narozeninám a předala kytici zakladatelce
a neúnavné organizátorce PUVČ, starostce paní
Idě Jenkové, vzápětí zaznělo sborové „Živijó,
živijó“ pod taktovkou a s doprovodem hudebníků, pánů Jaroslava Hornycha (akordeon) a Jana
Nývlta (bicí). Tak tedy, paní Ido, ještě mnoga
ljeta, mnoga ljeta.

Pak už následoval zavedený program.
Nejprve nastoupili na jeviště mladí umělci ze
ZUŠ – kvarteto ve složení: Michael Važan (klavír), Lukáš Jirásek (violoncello), Eliška Novotná
(1. housle) a Kristýna Jelínková (2. housle). V
jejich provedení zazněla 1. věta Allegro ma non
troppo z kvartetu op. 35 Friedricha Seitze a výkon kvarteta byl po zásluze oceněn velkým potleskem. Poté se ujala slova paní Ing. Trejbalová,
která velice zasvěceně a zajímavě pohovořila o
počátcích Sokola
a životních osudech jeho zakladatelů
Dr.
Miroslava Tyrše a
Jindřicha Fügnera.
Tělocvičná organizace Sokol vznikla
v atmosféře určitého politického
uvolnění po skončení éry bachovského absolutismu
(1859), kdy vznikaly mnohé nové
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spolky. A tak 16. února 1862 na valné hromadě
Tělocvičného spolku pražského padl návrh na
přejmenování spolku na jméno Sokol, do funkce
starosty byl zvolen Jindřich Fügner a do funkce
náčelníka Dr. Miroslav Tyrš. Činnost Sokola se
pak postupně dále rozvíjela. 1. ledna 1871 vyšlo
1. číslo časopisu Sokol, v němž byl zveřejněn
program a tělocvičné názvosloví, v roce 1882 se
pak konal 1. Sokolský slet na Střeleckém ostrově
a konečně v roce 1883 vzniká Česká obec sokolská. A aby konec byl opravdu sokolský, vzpomněli si posluchači na svá mladá sokolská léta

a zazpívali si, opět pod vedením pánů Hornycha
a Nývlta, staré sokolské pochody - Spějme dál a
Lví silou vzletem sokolím. Na úplný závěr pak
předvedly cvičenky hronovského Sokola své
společné vystoupení, které se jistě posluchačům
líbilo.
Další akce PUVČ se uskutečnila o dva týdny
později a hostem byla paní Anna Hájková. Úvod
patřil ovšem opět hudbě. Místní ZUŠ vyslala
tentokrát smyčcové trio ve složení: Anna Klára
Pospíšilová (housle), Františka Pospíšilová
(housle) a Josef Pospíšil violoncello), které se
představilo dvěma skladbami – Smyčcové trio
Es-dur „Lamentace doktora Fausta“ (1. věta)
Karla Loose a Smyčcové trio g-moll na téma

ruské písně Alexandra Borodina. Hezká melodická hudba jistě posluchače potěšila a ti odměnili
interprety zaslouženým potleskem.
A pak už
vystoupila paní
Anna Hájková,
žena s těžkým
zrakovým
postižením, aby se
s posluchači podělila o své pocity
a své zkušenosti
získané během svého života. Zrakově postižená
po neúspěšné léčbě šedého zákalu, od svých tří
let navštěvovala školku a školu pro nevidomé,
poté vystudovala konzervatoř a následně působila jako učitelka hudby. V současné době jsou
pro zdravotně postižené děti (zpravidla ve věku
3 – 18 let) zřízena Speciálně pedagogická centra
(pro děti s vadami řeči, pro děti se sluchovým
postižením apod.), která pro tyto děti zajišťují
speciálně pedagogickou, psychologickou a jinou
potřebnou péči a ve spolupráci, hlavně s rodinou,
školami a dalšími odborníky, poskytují odbornou
pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace. Pro děti se zrakovým postižením je takové
centrum v Hradci Králové. Paní Hájková ještě
uvedla zásady správné komunikace s osobami
se zrakovým postižením a zásady při poskytování pomoci těmto lidem v běžném životě (např.
pomoc při přecházení ulice, při nastupování do
dopravních prostředků apod.) a některé zásady
i prakticky předvedla. Na závěr pak byly zodpovězeny některé dotazy posluchačů. Zajímavá
přednáška, i když na ne příliš radostné téma. Ale,
bohužel, takový už je život.

Václav Eichler, posluchač PUVČ
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Základní umělecká škola informuje…
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2016

Každým rokem, ještě dřív než přijde jaro, se
Českem ozývají tóny vybraných zpěváků, kteří
se sjíždějí na renomovanou soutěž. Vyhlašovateli
dětské soutěže v sólovém zpěvu „Karlovarský
skřivánek“ jsou Mezinárodní pěvecké centrum
A. Dvořáka a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Soutěž je
určena pro 6 - 15 leté děti a mládež ze základních
škol, víceletých gymnázií, základních uměleckých škol nebo jiných školských zařízení.
Celostátní kolo v Karlových Varech předcházejí kola školní a oblastní. Letos jsme se na
oblastní kolo vydali do ZUŠ Jaroměř.
Tam nás čekala velmi příjemná domácí atmosféra, která jistě přispěla k tomu, že se tam
všichni zúčastnění museli cítit dobře.
V klidném a přejícném ovzduší se zpívalo
dobře i samotným soutěžícím. Bylo vzácné vidět,
že soupeři v kategoriích se spolu
kamarádí, fandí
si a přejí si. A nakonec sdílí radost
toho druhého z
jeho úspěchu!
Toto
určitě potvrdí i
naše
reprezentantky: Anetka
VA J S A R O V Á
byla druhou nejmladší soutěžící a
po statečném boji
ve své kategorii
obdržela 2. místo
plus cenu poroty
„za odvahu“!
Ve
starší,
bohatě obsazené
kategorii
soutěžila Hedvika
ŠEVCŮ,
která
přivezla 1. místo!

Děkujeme za klavírní doprovod panu učiteli
Čapkovi, rodičům i prarodičům za spolupráci a
děvčatům blahopřejeme!

Pozvánka na jazzový večer

Jsme rádi, že naše pozvání k vystoupení
v Polici přijal vynikající jazzový kontrabasista Petr Kořínek se svým triem a projektem
TRIALOG III.
Jazzový koncert se uskuteční ve čtvrtek 17.
března 2016 od 18 hodin v koncertním sále
ZUŠ v Polici nad Metují, na kterém vystoupí:
Petr Kořínek - bass
Štěpánka Balcarová - trubka, křídlovka
Petr “Benny“ Beneš - piano

Tato vynikající skupina moderního jazzu se
vykrystalizovala ze spolupráce znamenitých hudebníků, kteří přes to, že je mezi nimi více než
30 let věkový rozdíl, tvoří naprosto kompaktní
ansámbl, který - dle potřeby - je schopen hrát
všechny styly jazzové hudby.
Trio produkuje moderní jazz komorního
charakteru, který svou náročností klade vysoké
požadavky na nástrojovou virtuozitu všech hudebníků. Členové tria představují svojí uměleckou úrovní špičku české jazzové scény.
Repertoár je tvořen převážně skladbami
všech členů tria a je doplněn jazzovými standardy, ve vlastních, originálních úpravách.
Členové TRIALOGU III.
se zúčastnili mnoha festivalů v
České republice a absolvovali řadu
koncertů a festivalů v zahraničí.
Všichni vyučují na Konzervatoři a
VOŠ Jaroslava Ježka v Praze.

Čekáme návštěvu z
Warringtonu
Ve dnech 10. – 12. března se
uskuteční dlouho připravovaná
návštěva odborného týmu hudebních pedagogů z Warringtonu. Tým
tvoří Janice Pounds, ředitelka centra pro spolupráci hudebních škol
celé oblasti Warringtonu v Anglii,
a Chris Bastock, který má v tomto
centru na starosti souborovou a orchestrální hru. Naši hosté chtějí čas
návštěvy na naší škole maximálně
využít k seznámení s metodami
umělecké výuky v naší zemi, k hospitacím a návštěvám ve vyučování, k diskuzím s pedagogy i žáky.
Součástí programu by mělo být i
projednání možností výměnných
zájezdů našich orchestrů do Anglie.
(ZUŠ)

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
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JSDH Police nad Metují
Celoroční náplň činnosti JPO2,
tj. JSDH Police
nad Metují je poměrně různorodá.
V první řadě se
samozřejmě jedná především o
práci ve výjezdové jednotce. Dále
se věnujeme kulturní činnosti, prevenci,
několik členů jednotky se také věnuje požárnímu sportu. Každé pondělí se pravidelně
scházíme v hasičárně, kde se provádí údržba
hasičské techniky, pravidelná odborná příprava členů jednotky, sepisují se služby a další.
Výjezdová jednotka je složena z 15 členů, kteří
zajišťují neustálou pohotovost jednotky. V loňském roce jsme vyjeli celkem k 86 událostem,
což je v porovnání s předešlým rokem skoro
dvojnásobek. V roce 2014 vyjela jednotka ke 47
událostem. Účel výjezdů byl různý. Jednalo se
44 x o technickou pomoc, 11 x ostatní pomoc,
4 x únik nebezpečné látky, 14 x dopravní nehody a také se jednalo o požáry, u kterých jsme
zasahovali 13 x (1 x planý poplach). Naši členové se zúčastňují různých školení (v loňském
roce to bylo 4x) na stanici ve Velkém Poříčí.
V rámci okrsku proběhlo 5 školení. 01. 12.
2015 byl předán technický automobil Land
Rover na přestavbu. Budou přidány dvě sedačky a upraveno uložení vybavení.
Naše činnost nespočívá pouze v základní
náplni hasičů. 17. 1. se náš člen výjezdového družstva Michal Novák umístil v soutěži
Dřevorubec roku 2015 na pěkném 3. místě.
Každý rok pomáháme se stavěním máje na polickém náměstí. 16. 05. a 17. 5. jsme provedli
v našem městě svoz železného odpadu. 26. 5.
v ranních hodinách, jsme pomohli pořadatelům
Polické zelňačky s rozmístěním stánků a lavic
na náměstí. 13. 06. jednotka provedla napuštění
okrasného jezírka v domově důchodců. 27. 06.
na ukázku našeho vozidla Land Rover, jsme
vyrazili na Žděřinu k hospůdce u Pavla, kde se
konalo přivítání začátku prázdnin a zároveň i
dětský den. 12. 07. na populárním závodě Běh
na Hvězdu jsme pomohli organizátorům vybudovat občerstvovací a osvěžující stanoviště v
Hlavňově za kravínem. 26. 07. společně s hasiči z Červeného Kostelce, Trutnova – Horního
Starého Města a HZS Náchod jsme vyrazili do
letního tábora do Stárkova, kde hasiči předvedli svojí výjezdovou techniku. 06. 08. mateřská
škola v ulici Fučíkova nás požádala o pomoc
s nastěhováním nábytku do dvou nově vymalovaných tříd.

SDH Pěkov

V letošním roce bylo naší hlavní prací
udržovat naši techniku a pomáhat při práci
v obci. Nejsme výjezdový sbor, takže plníme
úkoly dané plánem činnosti jednotky Police
nad Metují, pod kterou spadáme. Letos jsme
nebyli přizváni k žádnému zásahu ani k technické pomoci. Pracovali jsme na ostatních
úkolech, které máme. Jako každoročně jsme
byli 2x na školení velitelů a 1x na školení preventistů. Účastnili jsme se okrskové soutěže
ve Žďáře nad Metují a námětového cvičení

24

v Polici nad Metují. Účastnili jsme se také několikrát ročně schůzí okrsku a pravidelně 2x
ročně shromáždění starostů okresu Náchod.
Jarní shromáždění bylo v České Metuji, kde
se volil nový starosta okresu, kterým byl zvolen Ivan Kraus a nový výkonný výbor OSH.
Zúčastnili jsme se soutěží požárních družstev
pořádaných sbory z našeho okrsku „Ostaš“ a
sousedního okrsku „Bor“ a na dálkové dopravě
vody v Suchém Dole. Výjezdové družstvo našeho sboru se soutěží účastnilo, dosáhlo dobrých výsledků. Naše řady rozšířil 1 nový člen a
dále se snažíme získat děti z naší obce. Vozidlo
Ford Tranzit máme po opravě motoru a STK.
Autobus SOR se z důvodů velkých nákladů na
provoz nabízí k prodeji. Několik kupců se již
ozvalo, ale prodej zatím neproběhl. Podařilo
se nám upravit nový navíjecí systém a zavěsit
nové lano u stožáru na sušení hadic. Zakoupily
jsme 6 kusů nových pracovních uniforem a 2
kusy hadic B. Z kulturní činnosti jsme již tradičně v lednu pořádali Hasičský bál, který byl
už poosmé v sálech Pellyho domu v Polici nad
Metují, v dubnu proběhlo stavění máje a pálení
čarodějnic na hřišti „pod Obšárem“ a v srpnu
byl 2. ročník akce nazvané „Loučení s prázdninami“ také na hřišti, kde proběhla malá
ukázka techniky a posezení s hudbou pro naše
členy a občany. Spolupracujeme i se sportovním klubem, který vede náš člen David Ther.
Společně se provádějí práce a údržba na hřišti
a pomáháme při sportovních akcích například
při letošním nohejbalovém turnaji. Hlavní akcí
letošního roku budou oslavy 135. let založení
našeho sboru.

SDH Hlavňov

Pan Jaroslav Berger po 30-ti letech složil
funkci jednatele sboru. Tuto funkci převzal
jeho syn Aleš. Na počátku roku 2015 jsme
provedli úklid hasičárny. Aktivně se zúčastňujeme dění v obci ve spolupráci s TJ Sokol
Hlavňov a s Hlavňovskými ženami. Ve spolupráci s TJ Sokolem Hlavňov jsme uspořádali
20. hlavňovský ples na Hvězdě.
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika školení a soutěží. Několik hasičských sborů z okolí se domluvilo a vytvořilo
Ostašsko-Borskou ligu. Každý sbor ze zúčastněných obcí musí uspořádat hasičskou soutěž.
V Radešově jsme se umístili na pátém místě
z celkem dvanácti týmů, ve Žďáře jsme obsadili osmí místo ze třinácti mužstev. V netradiční noční soutěži v Martínkovicích jsme
obsadili 1. místo.
Celoročně udržujeme svěřenou techniku a vybavení. Na začátku listopadu jsme s
naším hasičským vozem ARo 24o absolvovali
technickou prohlídku.
Poslední den v roce, na Silvestra, jsme
vypomáhaIi s odvozem materiálu k Čertově
skále,
V roce 2015 se výrazně zIepšily podmínky
financování a modernizace techniky profesionálních i dobrovolných hasičů.

SDH Radešov

V uplynulém roce nás opustil bratr Josef
Nentvich. Do své hasičské rodiny jsme přivítali nového člena FiIipa Tměje.

Každý rok pomáháme s tradiční soutěží v
Člověče nezlob se. Letos se 13. 2. konal jubilejní 20tý ročník. Každé jaro zajišťujeme
každoroční soutěž Radšovská osma. Hasiči z
našeho sboru pravidelně pomáhají stavět májku. Zúčastňujeme se soutěží a školení, které
se v regionu konají. Vydařené akce Zelňačka
v Polici na náměstí se úspěšně zúčastnily dva
naše týmy (celkově bylo 5 týmů). Brigádnicky
jsme uklidili hasičárnu, upravili hasičskou
káru a odklidili spadané listí z cesty do Police.
V prosinci jsme postavili a ozdobili vánoční
strom na návsi v Radešově. Postrádáme mezi
námi děti a mládež, výjimku tvoří snad jen ti,
co vyrůstali v hasičské rodině a od malička se
v tomto prostředí pohybovali, anebo byli členy
hasičského kroužku. Dnes máme aktuálně 45
členů, z toho je aktivních asi 15 lidí. Věkový
průměr našeho sboru je 45,7 let. Snažíme se,
aby naše práce a práce našich předchůdců nepřišla nazmar a musíme si přiznat, že veškeré
dění v Radešově zajišťujeme pouze my a jsme
zárukou toho, že Radešov žije.

SDH Velká Ledhuje

V loňském roce se naše řady rozrostly o
dvě aktivní sestry, Mariku Krtičkovou a Janu
Letzelovou.
Naši členové se v případě potřeby svolávají SMS zprávou, sirénu nepožívají. Pomáhají
při všech událostech. Z bohaté kulturní činnosti spolku to byla např. přednáška Dr. Jiřího
Grygara, přednášku o antickém lékařství, promítání a besedy na letní terase Pellyho domů
akoncerty Martiny Trchové a Jany Šteflíčkové.
Náš sbor se na organizaci akcí podílel buď zajištěním občerstvení nebo zapůjčením ozvučovacího zařízení (repro ). V březnu nás požádal
za město o pomoc Martin Balák o pomoc se
zajištěním občerstvení během projekce hokejového mistrovství světa. Hlídání Máje padlo
na polické a ledhujské dobráky. Symbol jara a
měsíce lásky jsme společnými silami vztyčili
a s vypětím sil i uhlídali.
Pomáhali jsme zajišťovat Polickou pouť.
Koncem února, jsme po dohodě s městským velitelem, obnovili stávající ochranné
přílby. Nové přilby značky MSA a jedna zánovní Galleta vystřídaly starší přilby. Během
zimních měsíců byla prováděná údržba
techniky.
Zúčastňujeme se školení a soutěží
v okrsku. V soutěži v Radešově jsme převzali
2. místo, v soutěži v Bělým jsme v bodování ostašskoborské ligy obsadili první místo. Poprvé jsme se zúčastnili noční soutěže
v Martínkovicích a získali jsme diplom za 5.
místo.
V polovině listopadu se ve žďárské hospůdce konalo vyhodnocení ostašsko-borské
ligy. Naše družstvo si odneslo diplom za druhé
místo družstev ze 33 přihlášených.
Výbor rozhodl o zadání výroby reklamního baneru, plachty s nápisem sbor dobrovolných hasičů ve Velké Ledhuji, jako propagace
našeho sboru při veřejných akcích.
V prosinci zemřel náš bývalý dlouhouletý
člen Míra Škop.
Ze zpráv sborů za rok 2015
zpracovala Jindra Vaníčková
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Seniorské aktuality...
Tak nám těch 10 let od založení Senior
klubu Ostaš uteklo až příliš rychle a my se 16.
2. 2016 postavili na startovací čáru do další
desítky. Ať je jen dobrá, ke spokojenosti všech
členů. Paní předsedkyně H. Pivoňková zahájila úderem 14.00 hodiny a tóny klavíru p.
učitele Čapka a nové tváře pěveckého tria, žákyně Valchařové a sourozence Petry a Lukáše
Matyášových ze ZUŠky to bylo NÓVUM a
tyto dvě písně sice vážnějšího rázu, nás opět

situací, o zkouškách i
skupinové terapii. Ale
navštěvují i Domov
důchodců v Polici nad
Metují, aby se dříve
narozeným
ulevilo
blízkou přítomností
a získali tito klienti i
dobrý duševní klid. I
my jsme si „slečny“

nadchly. Malé mlsáníčko bylo, krom potlesku, odměna. Hosté= pí matrikářka MěÚ
Dagmar Hambálková a manželé Špulákovi
přivedli do Pelláku dvěma šátky dekorované slečny – DORU a BÁRU. Cvičené fenky určené k léčebným účelům s přednáškou
nejen o CANISTERAPII – ZOOTERAPII –
ANIMOTERAPII, ukázkou poslušnosti a kázní „slečen“, jejich výcvik a hlavně účelu tohoto šlechetného oboru. Pomáhají nemocným
dětem při odstraňování neduhů, zlepšení zdraví, polohování. Už víme o podmínkách o výběru pejsků k těmto úkonům, simulaci různých

hladili a dvě odvážné
seniorky Ivana R. a
Božena S. neváhaly,
lehly si na jeviště a
pomazlily, pomuchlaly němé tváře. Závěr?
CANISTERAPIE
= LÉČBA LIDSKÉ
DUŠE PSÍ LÁSKOU!
Krásné zakončení i
rozloučení předáním
granulí, ať se mají
dobře, zaslouží si to a

Činnost AMK Police v 1. pololetí roku 2016

Sezónu jsme započali výroční členskou schůzí, která se konala v sobotu dne
20.2.2016 od 16:30 hod. v Suchém Dole na
sále místní restaurace.
Dne 26.3.2016 se v Pellyho domech v
Polici nad Metují uskuteční 38. ples motoristů. Začátek je stanoven na 20 hod., k tanci
a poslechu zahraje skupina Ledvin Stones.
Rezervace místenek u Jardy Berana, tel.
722511329 a to nejdéle do 23.3.2016. Pokud
nebude vstupenka s místenkou do této doby
zaplacena, nebude zaručeno rezervované místo. Bližší viz plakát. Soutěž o ceny.
Společenský oděv.
Ve čtvrtek 7.4.2016 proběhne od 17 do 19
hod. školení řidičů – amatérů a to v Pellyho
domech v Polici nad Metují, konkrétně v
konferenční místnosti – bude značeno. Po
delší odmlce se vracíme ke školení řidičů
– amaterů, abychom zájemce informovali o
novinkách v pravidlech silničního provozu.
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Školení provede pan Fiedler ml. Náplní školení budou především změny v silničním
zákoně – nové dopravní značky, změny v
získávání řidičských průkazů, změny v technické kontrole vozidel – STK. Vstupné dobrovolné. Zveme širokou veřejnost.
Pokračujeme a budeme pokračovat v rekonstrukci objektu AMK Police. V současné
době se provádějí různé revize.
Aktivní členové budou i v roce 2016 reprezentovat AMK Police a město Police nad
Metují. Bude to zejména Miloš Thér, který v
předešlých letech dosahoval velmi skvělých
výsledků v kategorii silničních motocyklů
– veteránů.
V únoru oslavil kulaté narozeniny
náš dlouholetý člen Vladislav Dubišar z
Bezděkova nad Metují. Za výbor AMK
Police mu do dalších let přejeme vitalitu,
zdraví a optimismus.

za AMK Police – Petr Dostál

malé pohoštění aktérům za
tolik úžasných informací.
Děkujeme!
Se skvělými zprávami
přiběhla pí starostka Ida
Jenková, která společně
s p. místostarostou Mgr.
J. Škopem absolvovala
důležité jednání, které po
všech letitých peripetiích sklízí ovoce. HOTEL
OSTAŠ bude VAŘIT! A
řešení MILPA v Zahradní
ulici je na zdárné cestě. Vše
se budete dovídat včas.
Co čeká nás? Březen
měsíc KNIHY – Seniorské
čtení, dolaďování plánovaného zájezdu za hranice do sousedního Polska.
Ručičky na ciferníku času
posuneme opět ze zimního – dá-li se vůbec tenhle
marast zimním nazvat, do
letního. Přivítáme první
jarní den a TRDLOVAT
můžeme v Broumově na
STŘELNICI. Není co řešit.
Jenom mě trošičku rozhodil učitel národů Jan Amos
Komenský svým jedním
z mnoha citátů, které nás
provází od školních let díky
nezapomenutelnému panu
uč. Františku Šedovi. To
byl vynikající člověk. Kéž
by takových bylo!!! „LÉPE
JE PLODNÍKEM SVÝM
ŘÁDNĚ
ZATŘEPATI,
NEŽ S POVĚTRNOU
ŽENSKOU SPÁTI“! No
řekněte, já se při přečtení
zapotila až tam, kde záda
přestávají mít slušné pojmenování. Věc názoru. Za každého mluví RACIO – citát, necitát!
A J. A. Komenský ostudu své vlasti nikdy
neudělal.
Určitě se mnozí připravujete na ŠKOLNÍ
SRAZY,“ doporučujeme, abyste se těchto
vzpomínkových setkávání zúčastňovali, je to
přátelské, kamarádské a vzpomínkové právě
na kantory, kteří zůstali trvale v srdcích, na
„srandičky“, ty k mládí a „jalovým“ puberťáckým rokům patří. Jeden příklad horlivého
studenta. Ve vlakovém kupé seděl pán staršího
věku, když přistoupil mladík a po chvíli hodil
řeč: „Mohu se vás pane zeptat, kam cestujete?“
Do Písku, mládenče do Písku na MATURITNÍ
SETKÁNÍ po sedmdesáti letech. „Tak to vás
tam zřejmě mnoho nebude, viďte?, Ne poslední tři roky tu jsem sám!“ Tohle vám nikomu
nepřeju, zato pěkné jarní dny a na další setkání
Senior klubu Ostaš už se zase těšíme…
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
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Milí spoluobčané, opět se Vám připomínáme z domova důchodců.
Po příjemném prožití vánočních svátků
a přivítání nového roku jsme se s nadšením
pustili do různých akcí a aktivit. Úvod roku
bývá v našem domově ve znamení tradičních akcí, nejinak tomu bylo i letos.
Nový rok jsme přivítali jednak slavnostním přípitkem, tak i ve společnosti Tří
králů, kteří k nám již tradičně zavítali s koledou. Ani letos nechyběl krásný koncert
členů polického Chrámového sboru. Na začátku února jsme oslavili Masopust a s ním
nesměly chybět koblihy, veselí, harmonika
a písničky. Nevynechali jsme ani pásmo
Hašlerových písniček v podání p. Karla
Šedivého z Prahy. Všem moc děkujeme. A
v průběhu roku nás pak čeká spousta dalších
zajímavých akcí.
Přelom roku bývá obvykle obdobím
bilancování a statistik. Dovolte nám, abychom i my Vám sdělili několik slov o našem domově.
Celková kapacita našeho domova je
64 uživatel, z toho máme v současné době
54 žen a 10 mužů. Naším zřizovatelem
je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Našimi uživateli jsou senioři, kteří

dosáhli 65 let věku
a pro trvalé změny
zdravotního
stavu
potřebují podporu a
péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani
pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště
v Královéhradeckém kraji nebo prokázanou
vazbu na Královéhradecký kraj.
Způsob poskytování a kvalita sociálních
služeb se v posledních letech hodně změnila. V dnešní době již není nutné podávat si
žádost do domova s dostatečným předstihem z důvodu, že na umístění bude zájemce
čekat i několik let. Přijímáme žádosti těch
zájemců, kteří naši péči opravdu potřebují.
Nelze přijmout žádost člověka, který je naprosto soběstačný nebo zvládá za pomoci
pečovatelské služby, rodiny nebo jiných forem sociální péče.
Proto i my doporučujeme obrátit se nejdříve na pečovatelskou službu a požádat o
přiznání příspěvku na péči, který je určen
k úhradě za jejich úkony. A teprve potom,
až nebude člověk schopen za pomoci výše
jmenovaných institucí nebo rodiny zvládat, přicházejí na řadu služby domova
důchodců.
I v naší evidenci máme žádosti zájemců z dřívější doby, kteří zatím nastoupit
nechtějí nebo byli vyzváni k nástupu, který
v dané chvíli odmítli. Ty evidujeme v tzv.

„neaktuálních“ žádostech a s nástupem pro
ně v nejbližší době nepočítáme. Mezi „aktuálními“ žádostmi vedeme pouze ty zájemce,
kteří naši péči a pomoc opravdu potřebují
a nastoupit chtějí. Pokud se životní situace
žadatele vedeného v „neaktuálních“ žádostech zhorší natolik, že již není schopen dál
zůstat ve svém přirozeném prostředí, jeho
žádost přeřadíme do aktuálních žádostí na
poslední místo i přesto, že má žádost podanou již několik let. Proto přijímáme žádosti
do domova důchodců až ve chvíli, kdy Vaše
situace bude opravdu akutní a pečovatelská služba a rodina již není schopna péči
zabezpečit.
Věříme, že rozhodnout se k podání žádosti do domova důchodců a potom k následnému nástupu, není snadné. Po podání žádosti provedou sociální pracovnice
šetření, vše Vám vysvětlí a přiblíží život
v našem domově, aby byl pobyt pro každého z našich uživatelů co nejpříjemnější a
podle jeho potřeb a přání. K tomu přispívá
přístup i chování všech našich zaměstnanců, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a
profesionálně.
Pokud se dostanete do nepříznivé životní situace a potřebujete poradit, poskytujeme bezplatné sociální poradenství.
Zveme Vás k návštěvě i k prohlídce našeho
domova.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Nové SUV Škoda bude jezdit
s těsněním ze Saar Gummi

S napětím očekávaný model velkého SUV ze ŠKODA AUTO, jehož
designovou studii výrobce představí
na březnovém ženevském autosalonu,
bude jezdit s vnitřním těsnění dveří a s
těsněním pátých dveří z červenokostelecké firmy Saar Gummi Czech. Model
dosud známý pod označením Škoda VisionS a s předpokládaným názvem Kodiak by měl začít sjíždět z výrobních linek ke konci letošního roku. Výroba těsnění
v Saar Gummi bude v takovém případě startovat po
letních prázdninách.
Větší bratr populárního vozu Škoda Yeti bude mít
podle informací z tisku některé designové prvky ze třetí generace vozu Superb. Yeti i Superb patří do kolekce vozů, které SGC těsněním také vybavuje. Odborný
tisk předpovídá novému SUV úspěch inspirovaný růstem zájmu právě o Superb a Yeti. Prvně jmenovaný
model vykázal v lednu meziroční nárůst dodávek o 62
procent, Yeti o 29 procent.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Vedoucí správy budov a energe�ky
Seřizovač linek
Operátorka pro spojování profilů

50 000 Kč
33 000 Kč
23 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

-pl-
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M a te řs ké c e n t r u m M a M i N a
Zima nám moc nepřála,
proto se už začínáme těšit na
blížící se jaro a plánovat jarní a velikonoční programy.
Rádi bychom vzali děti
na výlet na FARMU WENET
– minizoo v Broumově, hned
jak bude pěkné jarní počasí.
Maminky také pozveme na
plánované besedy na tato témata: zdravé vaření pro děti a zubní hygiena. O přesných termínech všech akcí Vás budeme včas informovat.
Moc se také těšíme na Velikonoční výstavu – tradiční přehlídku
výrobků dětí z místních i okolních škol a školek. Věříme, že se na již
8. ročníku výstavy sejde mnoho úžasných jarních a velikonočních dekorací jako v předchozích letech. K návštěvě výstavy zveme širokou

veřejnost. Nezaváhejte, výstava bude probíhat pouze dva dny!

MÁME RÁDI BROUMOVSKO
První keramické dílničky se účastnilo 17 malých skautů Medvíďat.
Práce s hlínou se jim velice líbila a už se těší, až jejich výrobky budou dokončeny (vypáleny). Bohužel zatím nám nebyl dodán objednaný
hrnčířský kruh, proto další dílničky naplánujeme po jeho obdržení v
průběhu března.
Pozvánky na naše akce a mnoho aktuálních informací najdete na
nových rozjíždějících se www stránkách a na FB. Rozesílat infomail budeme pouze v určitých případech, kdy
se např. pozvánka nebude týkat široké
veřejnosti. Děkujeme za pochopení.
MC MaMiNa

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
8. ročník výstavy prací dětí z okolních
základních a mateřských škol
PO 21.3. a ÚT 22.3.2016
sál Pellyho domů, Police nad Metují
denně od 9 do 17 hodin
součástí výstavy budou opět
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI
Vstupné: dobrovolné

Pořádá MC Mamina z.s. ve spolupráci s CKV Pellyho domy
www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
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Únorová návštěva TONGA v Hradci Králové,
Keramická dílnička se skauty v rámci projektu
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Astronomický klub
Police nad Metují
JARNÍ ROVNODENNOST

nastává 20. března v 5 hodin 30 minut. Na jižní polokouli začíná
podzim a na „naší“ severní polokouli přivítáme nejkrásnější roční období – jaro.
Na noční obloze ještě uvidíme známá zimní souhvězdí, ale ta se budou stále více přesouvat nad západní obzor. Po půlnoci již budou na obloze jarní souhvězdí, kterým dominuje majestátní Lev. Souhvězdí Lva
bude v polovině března kolem 23. hodiny přesně nad jihem. Ve Lvu se
nyní nachází i největší planeta Sluneční soustavy Jupiter. Podíváme-li
se na oblohu 21. března kolem 23. hodiny, bude necelé 3° od Jupitera
Měsíc.
Na konci března ráno kolem 5. hodiny spatříme nad jižním obzorem planetu Mars a nalevo od Marsu Saturn.To už budou na obloze
společně s jarními souhvězdími na západě i letní souhvězdí na východě.
Na následujícím obrázku je pohled na oblohu jižním směrem v
březnu kolem 23. hodiny. Je zde zakreslená i poloha Jupitera. Poloha
Měsíce platí pouze pro 21. březen.

NOVINKY FILATELIE
Oprava
Omlouváme se čtenářům únorového čísla měsíčníku za chybu,
kteru způsobil šotek na trase filatelisti – radnice – tiskárna. V názvu
známky jsme za jménem osobnosti Jeroným Pražský neuváděli žádný
letopočet.

Historické dopravní prostředky:
"Slovenská strela"

Námět
známky:
Slovenská strela (česky Slovenská střela) je
expresní či rychlíkový
železniční spoj, který
od července 1936 jezdí
mezi českým hlavním
městem Prahou a slovenským hlavním městem
Bratislavou a proslavil se velkou rychlostí v počátcích své existence.
Je úzce spojen s dvojicí motorových vozů M 290.0 (Tatra 68) z poloviny 30. let 20. století, které o více než hodinu zkrátily jízdní dobu
oproti nejrychlejšímu spoji, vedeném parní lokomotivou. Celková
řádná jízdní doba 4 h 18 min byla překonána až v 21. století.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Kolesový parník Vyšehrad

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS začíná v neděli 27. března. Ve dvě hodiny Středoevropského
času si posuneme hodiny na třetí hodinu Středoevropského letního
času. Středoevropský letní čas trvá 7 měsíců a skončí 30. října.
SLUNCE

vstupuje do znamení Berana dne 20. března v 5 hodin 		
30 minut, začíná astronomické jaro, den se prodlouží
o 1 hodinu a 53 minut,
2. a 31. v poslední čtvrti, 9. v novu, 15. v první čtvrti,
MĚSÍC
23. v úplňku,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE není pozorovatelná,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Štíra,
MARS
JUPITER po celou noc v souhvězdí Lva,
SATURN ve druhé polovině noci v souhvězdí Hadonoše,
URAN
večer nízko nad západním obzorem v souhvězdí Ryb,
NEPTUN není pozorovatelný

Námět známky:
Kolesový
parník
Vyšehrad (původním názvem Antonín
Švehla, od roku
1942 Karlstein, od
roku 1945 T. G.
Masaryk, od roku
1952 Děvín, od roku
1992 Vyšehrad), který provozuje Pražská paroplavební společnost a. s., je dnes jedním
ze dvou provozuschopných velkých kolesových parníků v Česku.
V roce 2013 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku
České republiky.
Loď byla slavnostně pokřtěna 1. května 1938 za účasti ministra
průmyslu, obchodu a živností. V roce 1980 byl kotel v dílnách na
Smíchově přebudován na kapalná paliva (lehký topný olej). V roce
1992 byl parník v loděnici ČSPLO v Boleticích rekonstruován na
restaurační salónní parník a zároveň byl vyměněn parní kotel, parní
stroj je však stále původní. 13. srpna 1992 byl rekonstruovaný parník
pokřtěn na nový název Vyšehrad. Zatím poslední rekonstrukcí prošel
parník v zimě 2006/2007.
Po rekonstrukci v roce 1992 je nasazován převážně na restaurační
a objednané plavby, několikrát do roka však pluje i na veřejné lince
na Slapy a na Mělník.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

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

Karel VACEK, Astronomický klub Police

VA Š E Z P R ÁV Y A N Á Z O RY
OBĚŤ

Slovo „oběť“ označuje obětování vlastních zájmů pro uspokojení někoho jiného.
To je základem všech činností. Každý člověk obětuje své zájmy pro druhé – ať pro
rodinu, společnost, nějaký spolek, zemi
nebo celé lidské společenství. Tyto oběti
jsou dokonalé jedině tehdy, když jsou vykonány pro Nejvyšší Osobu, pro Pána. Jelikož
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pán je vlastníkem všeho, přítelem všech
živých stvoření a vydržovatelem toho, kdo
oběť vykonává, jakož i dodavatelem všeho
potřebného k oběti, všechny oběti se mají
vykonávat výlučně pro Jeho uspokojení.
Každý dnes obětuje svou energii na rozvoj učenosti, společenský a hospodářský
pokrok a plánování celkového zlepšení

životních podmínek lidstva, ale nikdo nemá
zájem vykonávat oběť pro Pána, jak doporučuje Bhagavadgíta (svaté písmo – Védy).
Proto na světě není mír. Pokud lidé vůbec
chtějí mír, musejí vykonávat oběť pro nejvyššího vlastníka a přítele všech.
Haré Kršna

ze Šrímad –Bhágavatamu
opsala M. Jandová
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Čas minulý!
Vydejme se na pomyslnou procházku
Tomkovou ulicí po obou chodnících od Krčmy
směrem k Masarykovu náměstí našeho města
Police nad Metují!

Advent, doba zklidnění, rozjímání, zamyšlení, hlavně vzpomínek na ty, kteří se trvale zapsali svojí osobností do našich srdíček.
Měla jsem to štěstí, zároveň potěšení, potkat
se s paní Vajsarovou z Ledhujské a téma bylo
na světě. Obratem POŠTA doručila úhledně
napsaný dopis s milým oslovením, Haničko a
úvodem veršík od p. Františka Kožíka.
Co Vám přeju?
Zlatý, klíček, co otvírá krásné snění.
Pohádkový pantoflíček, vzpomínky i
zapomnění.
Závěj sněhu, pokoj, něhu.
Zvonky vánoc z českých básní
a nakonec přislíbení, že svět zkrásní.
Láskou zkrásní!
Pohodové do uspěchaného času! Tak, jako
já už nikdy nevytěsním z paměti ulici mého
dětství Kostelní čp. 4, kde jsem v podzimním
září, smutného roku 1938 spatřila světlo světa.
Na ulici Tomkovu se ve vzpomínkách vrátila
zmíněná paní, sepsala seznam domů i s lidmi,
kteří svůj život zasvětili nejen rukodělné práci pro druhé. Živnosti, dílny, krámky a drobní podnikatelé, toto období mladá generace
nezažila, po roce 1948 docházelo k postupné
likvidaci. Jsem přesvědčena, že Vás, dříve narozených, vyburcují milé, úsměvné vzpomínky, prošpikované hořkou nostalgií.

Hašteření

Slovo a jeho obsah je pravděpodobně
příznačný pro naši zemi, nechci psát národ. I
když, není to pravda? Holubičí povaha? Ale
ano. Všímejme si, jak se mezi sebou holoubci
chovají, určitě ne jako mírumilovná stvoření.
Pro kus zobu by se servali. A co my, homo
sapiens?
Tak čtěte. V úterý 9. února našeho letopočtu vysílala Česká televize v Regionálním
zpravodajství informaci o žalobě proti městu
Police nad Metují jako prvožalovanému a proti druhožalovanému Státnímu pozemkovému
úřadu. Žalobcem o určení vlastnictví nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví obce Police nad Metují a Velká
Ledhuje, je Benediktinské opatství sv. Václava
v Broumově, zastoupené břevnovským převorem P. Siostrzonkem a právně pražskou advokátkou. Původní řízení u Okresního soudu
v Náchodě je přerušeno s tím, že Krajský soud
v Hradci Králové projednává zásadní otázku
o určení vlastnictví nemovitostí. Církev, stát
nebo město? Jedná se o pozemky jako veřejná prostranství, zeleň, komunikace v současné
zástavbě, trvalé travní porosty, se kterými se
uvažuje pro průmyslové zóny a výstavbu rodinných domků a budova špejcharu. To vše je
ve vlastnictví města, které ho získalo řádně po
roce1989 přechodem na základě zákona. Stát
Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

Naše procházka začíná od Krčmy směrem
na Masarykovo náměstí PRAVÁ strana ulice
Tomkova:
POTRAVINY p. Pášma,

HOSTINEC KRČMA pí Erberová
VÝKUP KOŽEK – p. J. Brusnický
NATĚRAČ - p. J. Kollert
ČESKOSLOVENSKÝ KOSTEL
ELEKTRÁRNY – p. K. Brož, p. Mrkos
PROŠÍVANÉ DEKY – pí Kolářová,
LIGA PROTI TBC – MUDr. Odarčenko,
pí Fišerová
TRUHLAŘSTVÍ p. Král
KLOBOUČNICTVÍ – pí M. Brandová
MODISTKA, I. patro – pí Hartmanová
a pí Genertová, PRVNÍ SPOŘITELNA
Odbočka k bývalé MLÉKARNĚ – Leppeltovi,
ROLETY p. Hruška,
I. patro KREJČÍ – p. Vajsar
CUKRÁRNA – p. Benda
ELEKTRO – p. Šulc
ŘEZNICTVÍ – p. John
RESTAURACE POŠTA – p. Fr. John
ŘEZNICTVÍ – p. Pásler
HRAČKY – pí M. Rajfová
PAPÍRNICTVÍ – p. Švejdar
KLEMPÍŘSTVÍ – p. O. Skočdopole
GALANTERIE – pí Térová
HOLIČ – p. Havel
LÁTKY – p. Viktor Krista

Naše procházka pokračuje od Krčmy směrem
na Masarykovo náměstí LEVÁ strana ulice
Tomkova:

toto vlastnictví vykonával prostřednictvím bývalých MěNV a MNV. To jen ve stručnosti.
Pokud se otázka vlastnictví nevyřeší co nejrychleji a to zřejmě nebude, nastanou dalekosáhlé následky pro rozvoj města.
Cui bono? Komu tyto vády a sváry mezi
Církví římsko katolickou a městem pomohou?
Rozhodně ne obyvatelstvu našeho městečka. Mám z toho sporu mrazení. Vždyť tento
kraj patřil mezi nejchudší a teď, když dostal
možnost rozvíjet se, budeme čekat a věřit ve
spravedlivé rozhodnutí. Zásadní chyba je v prvopočátku restitucí, ale pozdě „bycha honit.“
Myslím, že v případech církevního majetku
mělo být rozhodnuto urychleně a nerozdělovat
restituce na majetky církví a majetky ostatních
subjektů. Je také s podivem, že Benediktinské
opatství v Broumově čekalo s vyřešením do
doby předvánoční, (žaloba je datována z prosince minulého roku). Což by jednání s městem před podáním žaloby bylo pod úroveň
opatství? Většina obyvatel vycházela z přesvědčení, že mezi církví, městem a obyvateli
je shoda zájmů a podpora regionu na prvním
místě. Ano, zajímám se o ten případ jako obyvatelka města, zejména pamětnice a ledacos
mohu říci i ze své bývalé profese právníka.
Je ještě čas žalobní návrh vzít zpět, to žalobci činí neradi nebo ukončit spor smírem.

POTRAVINY – p. Axman
CIGARETY – TABÁK – pí Holotová
NEMOCENSKÁ POKLADNA – p. Slezák
HOSTINEC – p. Klikar
DŮM PANA PELLYHO
PORODNÍ BÁBA – pí M. Kollertová
KLEMPÍŘ – p. Richter,
HOSTINEC – DIVADLO – p. Richter – bratři
ZELENINA – pí Čepelková,
ŠVADLENA – pí Vanclová,
OBUVNICTVÍ – pí Doležalová
KLOBOUČNÍK – p. Plachta
LŮŽKOVINY – p. Rudolf Munk – Žid
PEKAŘ – CUKRÁRNA – p. Rőssel
BRUSÍRNA SKLA – p. Slezák,
PODĚBRADSKÉ SKLÁRNY – p. Zeman
ZLATNICTVÍ – p. Rőssel
SEDLÁŘ a ČALOUNÍK – p. Ladislav Šretr,
p. Svoboda
TEXTIL – p. Kábrt
ŠVEC – p. Ota Horák
ŘEZNICTVÍ – p. Khom
PEKAŘSTVÍ – p. Chaloupka st.
ZELENINA – p. Borna
LÁTKY – p. Jiří Čejka,
I. patro – KREJČÍ – p. Kollert
LÉKÁRNA – p. Švorčík
DROGERIE – p. Kysela

Procházka Tomkovou ulicí skončila
a buďte tolerantní, pokud zjistíte drobné nepřesnosti. Tolik let už uběhlo, ale přiznejme si,
že všichni ti, kteří podnikali a sloužili svým:
„NÁŠ ZÁKAZNÍK NÁŠ PÁN“, za malé připomenutí určitě stáli…
Čas za nimi zatáhl oponu, dnes je všechno
úplně jinak, ale i přes „Čas minulý“, vzpomínky na ně zůstávají.
Hana Krejčová

K tomu se však musí postavit lidé, kteří jsou,
jak se říká nad věcí, a kteří posuzují případy podle přirozeného práva. Snad i k tomu
dojdeme.
A teď něco z myšlenek moudrých:
Nejvyšším zákonem nechtˇ je blaho lidu.
Cicero
K čemu jsou zákony, kde jen peníze vládnou? Petronius
K čemu jsou zákony pouhé, chybí-li mravnost? Horatius
Národ může být zdravý tam, kde jsou
zdravé zákony lidu. Publius Syrus
Co činí zákony proměnlivými, nedostatečnými, nedůslednými, je okolnost, že téměř
všechny jsou zakládány na potřebách přechodných, jako některé léky jsou předepisovány
jen tak, nazdařbůh, takže jednoho nemocného
vyléčí a druhého zničí. Voltaire
Doufejme, že moudrost těch, kteří rozhodnou, bude vzorem pro občany i církve. Tuto
věc veřejnou z mysli neztratím a budu ji sledovat až do úplného konce. Snad se toho vzhledem ke svému věku ještě dožiju.
Dum spiro, spero. Dokud dýchám,
doufám.

Jarča Seidelová
občanka města Police n. M.
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K suchodolskému meteoritu „Police“

V loňském létě jsme na poslední cestu
vyprovodili jednu z typických figurek města,
Jirku Vacka ze Záměstí; pokud mě neklame
paměť, původně natěrače a lakýrníka, který později vypomáhal svému otci, Ferdovi
Vackovi, městskému hrobaři. A tak tuto profesi po něm také nakonec převzal, ale byl i
muzikant a zpěvák, jehož zálibou kupodivu
bývala astronomie. Obdivoval jsem ho, kterak
do pozdního věku brázdil polické ulice na
svém kole.
Já se s Jirkou, mým kamarádem od nejútlejších dětských let, později při mých návštěvách setkával hlavně na hřbitově. Jirka
se zajímal, co v Praze dělám a díky mé profesní činnosti na universitě ve spektroskopii a
laserové optice jsme vesměs dali řeč o jeho,
ale i mém hobby – astronomii. Jirka mě při
jeho laické vybavenosti docela svými znalostmi překvapoval. Informoval mě o suchodolském meteoritu, události naprosto mimořádné. Tehdy mi vyprávěl, že ho odvážel (už
nevím kam) z Police na mopedu zabalený
v papíru tenkrát nejfrekventovanějších novin,
Rudého práva. Zdůrazňoval, že šlo o maximální rychlost, aby se dostal tento vzácný nález k vědeckému bádání, do Planckova ústavu
v Heidelbergu. Pochopitelně šlo o radioizotopovou analýzu a s ohledem na různé poločasy
rozpadu potenciálních izotopů, bylo rychlé
doručení principiální.
Jirka mi sdělil zajímavou informaci, že
byly v meteoritu zjištěny stopy zlata, ale že
tytéž stopy zlata byly nalezeny rovněž v tiskařské černi novin z obalu. Takže zůstává
otázkou, zda zdroj tohoto prvku byl v samotném meteoritu či v novinovém obalu. Mě je
samozřejmě známo, jak náročné je sejmutí a
uchovávání vzorku k analýze, protože moderní metody analýzy jsou dnes neuvěřitelně citlivé. Tato informace mi zůstala dobře uložená
v paměti.
Ocenil jsem, že po Jirkově smrti si Astronomické okénko v PM na něho

vzpomnělo, já pak v lednovém čísle PM jsem
ve svých vzpomínkách krátce ten náš rozhovor zmínil. Nicméně by bylo vhodné celou
událost s meteoritem trochu více zobjektivizovat. Pokusím se:
Kámen z nebe ve středu 16. září v 8.15
hod. před 40 lety – tak zněl titulek článku
z Náchodského deníku z 16. 9. 2009.

Paní Věra Klimešová ze Suchého dolu,
části Pohoře, líčila, kterak spolu se sousedy (r.
1969) zaslechli ostrý hvizd a ránu a že něco
padlo na taškovou střechu jejich domku č. 147
(jejím pozdějším výměnku), udělalo to díru a
pak ten kámen nalezli v trávě. Šlo o tři kusy
kamene, jeden větší a dva menší úlomky. Pan
Václav Klimeš, vědom si ojedinělosti takové
události dopravil kameny do Police. Z Police

Velikonoční symboly

Vejce představují symbol zrození nového života. Tradice malování kraslic a
pojídání vajec během velikonočního týdne
vznikla proto, že se vejce během 40denního
půstu nesměla jíst.
Beránek představuje symbol zrození
nového života. Symbolizuje Boží stádo.
Židé jej jedí i jako připomínku vysvobození
z Egypta. Podle křesťanů je Kristus beránek
obětovaný za spásu světa.
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Zajíček je symbolem pokory, chudoby
a skromnosti, ale také pohanských oslav
jara, tepla, sluníčka a nového života.
Pomlázka představuje rozkvět nového
života a šlehání proutky má ženám přinést sílu probouzející se přírody a zajistit
plodnost.
Mazanec připomíná slunce, symbol
jara a nového života.
Kříž připomíná ukřižování Krista. Ryje
se do mazance i pečení.
Oheň symbolizuje vítězství Krista nad
temnotou a smrtí.
Svíce je znamením života, symbolizuje
vzkříšení Krista.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti,
kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.

Vybral František Janeček

byly rychle meteorické úlomky dopraveny na
hvězdárnu v Úpici (zde podle mne informace
o transportu schází?? Snad ten Jirka? To se už
asi nedozvíme).
Zásluhou tehdejšího ředitele úpické
hvězdárny, pana Mlejnka, byl meteorický
materiál letecky dopraven do výzkumného ústavu Maxe Placka v Heidelbergu, kde
byl podroben důkladnému
rozboru, zejména radioizotopovému studiu. To byl
první mimozemský objekt,
zkoumaný těmito metodami. Současně v té době tam
byly zkoumány vzorky měsíčních hornin, dopravené na
zem kosmickou lodí Apollo
11. Meteorit dostal název
„Police“, zkoušky určily
jeho stáří, složení a dráhu, po
které obíhal. Původní hmotnost těles byla 840
g, z toho na úlomky činila asi 60 g. Šlo o kamenný meteorit, tzv. chondrit L6 s převážnou
složkou křemičitanů. Byly v něm mimo jiné
zjištěny vzácné plyny: argon, krypton a xenon,
v nižší koncentraci než se dalo očekávat. Dnes
je uchován v Národním muzeu. Materiál byl
rovněž zkoumán v USA a jeden fragment o
hmotnosti 1,8 g je jako meteorit „Police“ uložen ve Washingtonském
Natural
History
Museum s klasifikací
jako chondrit s výrazně
šedo-bílou strukturou.
Jirkovu zmínku o stopách zlata jsem nikde
nenalezl, ale kategoricky odmítám, že by si to
Jirka vymyslel, takovou
rafinovanou fantazii neměl. Ještě připomínám,
že místo dopadu na
Pohoři navštívil i p. Dr.
Zdeněk Ceplecha, díky
svým výpočtům světově uznávaný expert a zakladatel naší zdatné
školy meteorické astronomie, jak svědčí foto
s paní Klimešovou v odborném tisku.
Pro zajímavost uvádím, že 14. 6. 1847
ve 3.45 hod.byl na Broumovsku zaznamenán
pád meteoritu. Jeden kus o hmotnosti 23 kg se
zaryl do země na poli u Hejtmánkovic, druhý
kus o hmotnosti 17 kg dopadl v prostoru mezi
Broumovem a Křinicí do cihlářského domku
cihelny, prorazil střechu a roztříštil pelest postele, na níž spaly cihlářovy děti, a spadl pod
podlahu do sklepa. S ohledem na slámově
zlatavý povrch tělesa si cihlář myslel, že mu
z nebe spadlo zlato. Nalezená tělesa se stala
majetkem broumovského kláštera. Jeden kus
je rovněž v Národním muzeu. Šlo původně
o jeden meteoroid, který se za letu rozpadl,
složením železný se stopami oxidů železa
na povrchu; na rozdíl od běžného železa, jež
strukturou bývá oktaedrit byl tento označen
jako hexaedrit IIA (podle uspořádání atomů
železa ve struktuře).
Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc
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Darwinova cena

Darwinova cena (Darwin Award) je ironické ocenění pro lidi, „kteří se zasloužili o
zlepšení lidského genofondu tím, že se z něj
sami odstranili hloupým způsobem“. Cena je
pojmenována po Charlesi Darwinovi, zakladateli evoluční biologie. Nejde o žádné hmotné ocenění, uděluje se na internetové stránce
DarwinAwards.com jen jako určité (obvykle
posmrtné) ocenění. Takto definuje Darwinovu
cenu portál wikipedia. Když jsem se poprvé
dozvěděl o její existenci, vzpomněl jsem si
na začátek nádherného filmu „Magnolia“ režiséra Paula Thomase Andersona. Tam najdou
v koruně stromu v horách mrtvého muže v neoprenu. Nakonec zjistí, že ho nasál požární
vrtulník, při nabírání vody, když hasil rozlehlý
lesní požár. Nejbližší voda od mrtvého potápěče byla víc jak třicet kilometrů.
Můj neúspěšný pokus o nominaci na tuto
cenu je starší dvaceti let a tedy snad už promlčený. I když…
Bylo to na podzim. A byla sobota. Od rána
jsme byli s kamarádem ve skalách a dělali prvovýstup na Velké kupě, nedaleko Kamenné
brány. Kromě obvyklých věcí na lezení jsem
měl v batohu zabalenou i tzv. „kovárnu“. Tedy
věci potřebné pro osazení kruhu ve stěně.
Několikakilové kladivo, bór, trochu cementu
v plastové lahvi, trochu olova pro utemování
kruhu a několik dalších věcí potřebných k prvovýstupu. Celkem to i s výbavou na lezení

v batohu dělalo něco mezi dvanácti až patnácti kilogramy. Když se mi podařilo úspěšně
osadit kruh, uvědomil jsem si dvě věci: (1) že
je sobota odpoledne a (2) že asi za tři hodiny
mám sedět v hledišti polického divadla (už si
nepamatuji, jaké představení bylo na pořadu
dne, trochu si myslím, že to bylo Divadlo Járy
Cimrmana, ale jistě to nevím).
Takže jsem rychle slanil, sundal ze sebe
všechny cinkající věci na lezení, rozloučil se
s kamarádem, který se ještě šel v klidu projít
po skalách, rychle se domluvili, že za týden to
doděláme a rozeběhl se směrem domů. Nejdřív
dolů kopcem směrem na Martínkovice, potom
pod Třešňovou rokli k rokli Zaječí. Když jsem
míjel odbočku k jeskyni Macarát, uvědomil
jsem si, že se mi tričko na zádech lepí k zádům, pot mě začal štípat do očí a přišla žízeň.
Taková ta žízeň, ze které za chvíli začnou bolet
oči, hlava a pak snad i svaly a neuklidní se to,
dokud se člověk nenapije. Stačí jenom doušek,
dva loky a je klid. Jenže voda nebyla nikde
v dohledu. Snad v Macarátu, ale na to abych se
sápal do jeskyně, jsem neměl čas. Takže jsem
přes všechny příznaky žízně a bolesti pokračoval dál k turistickému rozcestí Pod Zaječí
roklí. V místě, kde se kříží cesta, po které jsem
spěchal domů s cestou do Martínkovic (dolů)
a na Slavný (do kopce), vytéká z břehu pramínek. Moje záchrana! Hladina vody byla vysoká
asi tři centimetry a já ji nechtěl zakalit rukama,

kdybych si vodu nabral do dlaní. Takže jsem
si, tak jak jsem byl, lehl k potůčku a chtěl se
napít. S nohama položenýma nahoru po svahu
a hlavou dole. V půlce prvního loku se mi na
hlavu svezl těžký batoh a přimáčkl mi obličej
na dno tři centimetry hlubokého potůčku. V tu
chvíli bylo jedno, jestli jsou to tři centimetry nebo hloubka jezera Máchova, Bajkalu či
přehrady Tři soutěsky. Prostě jsem se začal
topit! Snažil jsem se vzepřít rukama, ale ve
vlhké zemině mi ujížděly a batoh byl nějak
těžší, než kdykoliv jindy. Pak jsem se konečně dokázal převalit na bok a nadechnout se!
A okamžitě jsem se rozesmál, protože jsem si
představil prvního turistu, který půjde kolem
a najde mě tady. Tedy přesněji řečeno: moje
tělo. Nejbližší voda, ve které se lze normálně utopit je vzdálená víc jak pět kilometrů. Já
jako varianta Andersonova potápěče! Utopen
v Broumovských stěnách! Pak jsem ze zad
sundal batoh, ještě chvíli počkal, až odteče kal
a pořádně se napil. Za chvilku jsem už zase
byl na cestě směrem k Polici a k odpolednímu
divadelnímu představení.
PS. Nakonec jsem doběhl k parkovišti u
hospůdky na Slavném a odtamtud mě někdo
svezl do Police. Takže jsem se ještě před divadlem stihl najíst a pořádně se osprchovat.
No, určitě to stálo za to, ale že bych to musel zažít ještě jednou…
Pavel Frydrych

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba

Byť máme březen, průběh počasí je spíše aprílový. Jistě se ale již nezadržitelně blíží
jaro. V církvi momentálně prožíváme období přípravy na Velikonoce, tedy dobu postní.
V letošním roce Božího milosrdenství můžeme postní dobu prožít s Malým průvodcem
postní dobou, s krátkými myšlenkami a texty
papeže Františka. Můžeme tak v čase jednotlivých postních týdnů zajet na hlubinu naší víry
a vztahu k Bohu, druhým, k sobě, ale i k dobru
a zlu – se satanem nelze diskutovat; nechme
se proměnit láskou; dovolím Bohu, aby měl se
mnou trpělivost; Boží láska se nikdy neunaví; Bůh nemá slova odsouzení; ponížený Bůh
nepřestává udivovat; nehledejme živého mezi
mrtvými … Tyto a další myšlenky z liturgických textů všedních i nedělních bohoslužeb
nás povedou postní dobu a pomohou nám
dobře se připravit na velikonoce.
V týdnu po Květné neděli pak postní
doba skončí a vstoupíme do nejvýznamnějšího období křesťanského liturgického roku
- doby velikonoční. Prožijeme Svatý týden
s Velikonočním triduem (třídením), které
zahájí Zelený čtvrtek - připomínka Ježíšovi
poslední večeře (při bohoslužbě se může konat
symbolický obřad umývání nohou), následovat bude Velký pátek - připomínka Ježíšova
mučení, ukřižování a uložení do hrobu, Bílá
sobota, poté večerní Velikonoční vigílie - připomínka vyvrcholení dějin Boží spásy člověka
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a uzavře ho nedělní oslava Zmrtvýchvstání
Pána / Boží hod velikonoční. Všechny předvelikonoční a velikonoční bohoslužby a obřady mají svoji velkou hloubku a symboliku a
vyzařuje z nich Boží láska a zájem o spásu a
dobro pro každého člověka.
Slavnost sv. Josefa oslavíme v sobotu 19.
března od 8.00 hod. Bohoslužbu bude sloužit
P. Martin Lanži.

V pátek a v sobotu 18. a 19. března proběhne v naší farnosti duchovní obnova s P.
Františkem Hofmanem.
yy páteční program
zahájení v 17. 00 křížovou cestou ve farním kostele, po ní bude sloužena mše svatá
a poté bude program pokračovat ve společenské místnosti promluvou
yy sobotní program
od 16.00 do 17. 00 možnost svátosti smíření, od 17.00 bude sloužena mše svatá a
poté bude program pokračovat ve společenské místnosti promluvou.

Program letošních velikonočních
svátků v polické farnosti:
24. března - ZELENÝ ČTVRTEK
17.00 mše svatá na památku Večeře Páně
18.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci

25. března - VELKÝ PÁTEK,

den přísného postu
8.00 Denní modlitba církve (Breviář) - ranní
chvály
9.00 - 17.30 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci
15.00 začátek novény před Svátkem Božího
milosrdenství (modlitba Korunka), poté liturgie křížové cesty
17.00 bohoslužba na památku Umučení Páně
18.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu

26. března - BÍLÁ SOBOTA

8.00 Denní modlitba církve (Breviář) - ranní
chvály
9.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
10.00 požehnání velikonočních pokrmů
11.00 požehnání velikonočních pokrmů

20.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si s sebou svíčky)
27. března - VELIKONOČNÍ NEDĚLE
- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

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

28. března - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 mše svatá
27. března - 3. dubna - Velikonoční oktáv
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

3. dubna -

3. března -

V měsíci březnu, budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:

6. března 13. března 19. března 20. března 27. března -

výročí jmenování
Mons. Jana Vokála, biskupem
královéhradeckého kraje
4. neděle postní (cyklus C)
5. neděle postní, výroční den
zvolení papeže Františka
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, S
NOUBENCE PANNY MARIE
KVĚTNÁ NEDĚLE
(mše svatá s Pašijemi),
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ /
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

2. neděle velikonoční

ství a poté křížová cesta.

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00; každý pátek po celou postní dobu přede mší
svatou (od 17.00) křížová cesta
yy ve středu mše svatá od 8.00
yy v sobotu mše svatá od 17.00 s nedělní platností,
yy v neděli mše svatá od 8.00; každou neděli
po celou postní dobu od 15.00 v kostele
modlitba Korunka k Božímu milosrden-

MĚSTSKÁ POLICIE
yy městská policie v měsíci únoru nadále prováděla kontroly parkování u firmy Hauk, na parkovišti u zdravotního střediska, na
Masarykově náměstí. Upozorňujeme, že stání na chodníku tam,
kde není upraveno značkou, je zakázáno.
yy nadále provádíme kontroly veřejného pořádku, především v místech, kde se zdržují osoby bez obydlí, popíjejí alkohol a dělají
nepořádek
yy zajišťujeme pravidelný dohled na přechodu pro chodce u základní školy.
yy kontrola vybavenosti jízdních kol při snížené viditelnosti a celkově jízdu na jízdním kole na komunikacích a na chodníku, kde
je to zakázáno
yy poskytli jsme krátkodobý azyl čtyřem zatoulaným psům, kteří
byli vráceni ihned svým majitelům. V současné době je náš útulek prázdný.
yy obdrželi jsme oznámení na podomní prodej, prověřili jsme a učinili vše potřebné.
yy kontrola dopravy přes Masarykovo náměstí při odjezdu pracovníků z jedné místní firmy, kteří si nelámou hlavu s dopravními
předpisy.
yy zajišťovali jsme bezpečnost v místě kácení stromů u divadla a
na hřbitově.
yy spolupracovali jsme se státní policií při prověřování oznámení a
nalezení osoby, která si chtěla opakovaně ublížit na zdraví.
yy upozorňujeme na změnu zákona o silničním provozu, kdy od
20. 2. 2016 platí povinnost nosit reflexní prvky na oblečení mimo
obec tam, kde není osvětlená vozovka.
strážník MP Jaroslav Valchař

VYMĚNÍM BYT 3+1
v OV v Náchodě,
za byt 3+1 v OV
v Polici nad Metují,
pro více informací volejte

na číslo 775 420 035
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Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 16.45, St 9.15 – 10.00
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční ze soboty 26. na neděli 27.
března ve 2.00 hod.

(sobotní mše svaté zůstávají po změně
času od 17.00)

Rádi bychom všem popřáli pokojnou dobu postní, radostné Velikonoce
a krásné jaro.

za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

Obec Suchý Důl

nabízí do pronájmu
zavedenou restauraci
-

k dispozici kulturní sál
pronájem možný od 1. 5. 2016

Bližší informace na telefonních číslech
491 541 139 nebo 602 611 201
nebo osobně na obecním úřadě.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost








trasa č.33 Náchodská

13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
15,30 Meziměstí /tržnice na náměstí/
16h Hejtmánkovice /u hospody/
16,30 Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
17,30 Křinice /u hospody/

Prodej 1. 3. 2016
AKCE-za každých 5ks kuřic 100,-Kč SLEVA!!!
Kuřice černé, červené
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:
cena:
stáří:
cena:
cena:

12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
12 - 18 týd.
120 - 180,- Kč
80,- Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit
dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833
158, po-pá 7-18h! gallusextra@centrum.cz
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SPORT

Mladší žáci v Červeném Kostelci

Poslední lednový den na svůj turnaj vyjeli
mladší žáci do Červeného Kostelce. Mladší
přípravka se souběžně vydala směrem opačným, do Broumova. V dnešní době rozvitých
sítí mobilních operátorů však pro trenéry není
problém průběžně sledovat úspěchy svých kolegů na opačných pólech okresu. Jak se později ukázalo, oba týmy dosahovaly pozoruhodně
obdobných výsledků. V tomto článku se zaměříme na mladší žáky, odborné pojednání
o vystoupení mladší přípravky je uvedeno
v článku jiném.
Trenéři mladších žáků měli v předvečer
turnaje zamotanou hlavu z četných omluv,
takže se rozhodli nominovat i pět členů starší
přípravky, bratry Hlaváčky, Vojtu Švorčíka,
Jardu Zemka a Vaška Valchaře.
První zápas turnaje jsme odehráli proti
domácímu týmu. Soupeř nám v úvodu vstřelil
2 branky. Poté jsme Sebou Hlaváčkem snížili
přímo po autovém vhazování na 1:2, ale na
další 2 góly v naší síti jsme již neodpověděli a
odešli poraženi 1:4.
Kvůli nepříliš šťastnému rozlosování
turnaje jsme po tomto úvodním zápase měli
téměř dvouhodinovou přestávku před dalším
matchem. Trenéři alespoň měli čas promyslet
si strategii pro další naše účinkování. Provedli
změny v sestavě, což mělo za následek, že
v dalším zápase proti Novému Městu jsme
opět obdrželi čtyři góly, ale žádný nedali.
Na operativní schůzce trenérů v bufetu

před třetím zápasem se tudíž trenérské duo
Tér, Kvapil odhodlalo k razantnímu a v historii turnajů pravděpodobně ojedinělému kroku. Trenéři rozhodli, že se od mužstva odvolají. Technické provedení tohoto kroku nebyl
problém, horší bylo sehnat za sebe náhradu.
Oslovili jsme nejprve Janu Hlaváčkovou, o
které víme, že je schopna naučit i pejsky chodit na záchod, natož kluky střílet góly. Navíc
má zkušenosti z vedení týmu z loňského
roku, kdy dokonce byla vážným kandidátem
na trofej pro nejhezčího trenéra turnaje. Jana
však v tento den neoplývala dobrou náladou
(snad zklamání z průběhu předešlé noci) a
kandidaturu odmítla. Oslovili jsme tudíž
Jiřinu Maryškovou. Tu jsme bez použití výraznějšího násilí vysvlékli z osobní bundy a
oblékli do bundy v klubových barvách, čímž
byla zbavena možnosti protestu proti této významné funkci. Dalšího trenéra marně sháněli
naši emisaři Vilda Gavelek a Kuba Maryška
v řadách rodičů konkurenčních týmů, takže se
obměna realizačního týmu nakonec povedla
jen z padesáti procent. A tomu odpovídal i výsledek dalšího zápasu proti Zábrodí. O padesát
procent jsme se zlepšili a prohráli pouze 0:2.
Ve čtvrtém zápase se již nově sestavený
realizační tým dočkal prvního úspěchu. Proti
Úpici se konečně probudili střelci Maryška a
Gavelek, motivovaní vidinou párku v rohlíku
za každý vstřelený gól. Oba si vystříleli jeden
párek a vítězství 2:1 bylo naše. Bylo to však

poslední utkání v základní pětičlenné skupině
a vzhledem k tomu, že ostatní mužstva získala alespoň čtyři body, nemohli jsme se umístit
lépe, než na pátém místě a sehrát tak zápas o
konečné deváté místo.
Soupeřem nám byl kombinovaný tým
Zábrodí – Kostelec. Utkání začalo šokem již
v páté vteřině, když náš hráč poslal „malou
domů“ brankáři. Tomu však střela podjela
pod kopačkou (krátké špunty) a prohrávali
jsme 0:1. Pak si Kuba Maryška vzpomněl na
svá mladá léta, nejprve nastřelil tvrdou ranou
břevno, posléze se 2x trefil přesně a vedli jsme
2:1. Soupeř ještě stačil vyrovnat, nakonec však
Vilda Gavelek po samostatném úniku zajistil
naše vítězství 3:2. Pojistit naši výhru mohl
v závěru ještě Vašek Valchař, po samostatné
akci však branku minul. Výhru jsme však již
uhájili a obsadili tak konečné deváté místo po
dvou vítězstvích a třech porážkách.
Všechny naše mládežnické týmy čekají další halové turnaje. Starší přípravku
27.února v Broumově, mladší žáky o den
později opět v Červeném Kostelci a 5.března
v Teplicích, mladší přípravka 6.března odjíždí
do Broumova. Potom již jen měsíc náročné
přípravy a jaro je tady, nejen s novými jarními zážitky, ale i s pokračováním mistrovských
fotbalových soutěží.
Vojta Kvapil, Radim Tér,
dočasně odvolaní trenéři mladších žáků

Mladší přípravka bojovala
v Broumově

Přes Honské sedlo cestovali 30.
ledna poličtí hráči a hráčka k halovému turnaji v Broumově. Na kvalitně
obsazeném turnaji v pěkné hale na
Spořilově jsme byli svědky dramatických zápasů.
Náš tým v první zápasu prověřili
domácí Draci Broumov. Po nadějném
začátku jsme nakonec tahali za kratší
konec a i přes branku Honzy Zmátla
jsme podlehli 1:5.
Druhý zápas proti náchodským
Gepardům byl o poznání lepší.
Výborné výkony předvedli brankář
Samuel Friml a v obraně Jan Dvořák
a Anastázie Denygrová. Kvalita soupeře byla vysoká. Gepardi vyhráli 3:0.
Druhý náchodský tým Pumy nás
prověřil ve třetím zápase. Naši hráči
nechytili úvod utkání a brzy jsme prohrávali. Ve zlepšené druhé půlce korigovali gólem z přímého kopu dobře
hrající Šimon Friml a na konečných
2:5 upravil Adam Krtička. Několik
dobrých přihrávek zaznamenal i
obránce Josef Hornych.
Porada v šatně před čtvrtým zápasem vyzněla jasně. Vyhrajeme a
Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

popereme se o medaile! Poličáci skutečně zabrali, ale ani broumovské draky nedokázali porazit. Tentokráte se
v útoku činil Sebastian Kollert, který
napadal domácí rozehrávku a v obraně rozdával přihrávky Matěj Švorčík.
Větší zkušenosti na straně Broumova
zapříčinili těsnou výhru domácích 2:0.
Poslední a zároveň nejtěžší duel
jsme sehráli s nejlepšími Berany
z Velkého Poříčí. Musíme uznat, že i
přes únavu a výškový hendikep jsme
bojovali až do konce. Obrana dlouho
držela čistý štít, ale stačila slabší pasáž
a zkušený soupeř trestal naše chyby.
Nakonec jsme s vítězem turnaje prohráli 0:5.
Po odehrání všech zápasů proběhlo vyhlášení výsledků. Za Polický
tým byla vyhlášena nejlepší hráčka
Stázka Denygrová. Ovšem celý tým
podal velmi dobrý výkon a ukázali
jsme soupeřům, že v jarní části mistrovských zápasů s námi musí počítat.
Medaile hráči dostali i za šesté místo a
došlo i na malý pohár a diplom.
Jiří Kollert a Daniel Denygr
trenéři mladší přípravky
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NA PRONÁJEM „VOJTĚCHOVA POHOSTINSTVÍ" V BEZDĚKOVĚ NAD METUJÍ
Předmět pronájmu:

prostory „Vojtěchova pohostinství" v Bezděkově nad Metují č.p. 32, (na st.p.č. 83/1, katastrální území Bezděkov nad
Metují) včetně vybavení vnitřním zařízením a inventářem.
Jedná se o nebytové prostory sestávající z výčepu - lokálu, kuchyně a přípravny, skladů, sociálního zařízení pro personál
a hosty, šatny a vstupní chodby, sklepních prostor s možným využitím přilehlého kulturního sálu dle dohody s pronajímatelem.

Požadavky pronajímatele:
• zahájení provozu od 1. 5. 2016,
• nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
• nájemné je stanoveno na 5.000,-Kč za každý započatý měsíc nájmu,
• platba nájemného bude probíhat jedenkrát za měsíc, a to vždy do 15-tého dne následujícího měsíce,
• nájemní smlouva bude zároveň upravovat podmínky využívání sálu,
• podrobnější podmínky je možné konzultovat na obecním úřadě.
Kvalifikační předpoklady účastníka (zájemce):
• minimálně roční praxi v oboru v předchozích 5 letech žadatel doloží čestným prohlášením s uvedením referencí,
kontaktů a délky praxe v měsících,
• uchazeč doloží kopii příslušného kvalifikačního dokladu umožňujícího provozování pohostinské
• činnosti případně kopii živnostenského listu, výpisu z Obchodního rejstříku pro danou činnost, případně registraci
k DPH,
• uchazeč doloží před uzavřením smlouvy originál živnostenského listu, výpisu z Obchodního
• rejstříku pro danou činnost, případně registraci k DPH,
• uchazeč doloží před uzavřením smlouvy originál nebo kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší
• 30 dnů,ke dni podání.
Obsah nabídky:
• identifikace uchazeče, případně spolupracujících osob,
• podnikatelský záměr (koncept provozu stravovacího zařízení, otevírací doba, plánovaný počet
• zaměstnanců, marketing, předpokládaná nabídka aj. v rozsahu 1 - 2 strany A4),
• prokázání praxe, kopie oprávnění k podnikání, reference s kontakty.

Místo a termín pro zaslání nabídek:

Obecní úřad Bezděkov nad Metují Bezděkov nad Metují, čp.
164, PSČ 54964 Tel.: 491541130
Mob.: 724187501
Email: obec.bezdekov@tiscali.cz IČ: 00653691
Nabídky v zalepené obálce označené nápisem „Vojtěchovo pohostinství" - neotevírat zasílejte poštou nebo podávejte
osobně. Uzávěrka doručení nabídek (fyzické doručení na obecní úřad) je nejdéle 15. března 2016 do 12:00 hodin.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny komisí složenou ze zastupitelů obce Bezděkov nad Metují. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo
předvolat si žadatele k ústní prezentaci záměru. Výběr bude proveden hodnocením zastupitelů (jednotlivými zastupiteli
bude přiděleno bodové ohodnocení jednotlivých uchazečů 0 - 3 body). Po sečtení přidělených bodů bude vyhlášeno pořadí
uchazečů, vítěz bude vyzván k podpisu smlouvy. Výběrová komise rozhodne neprodleně po uzavírce doručení nabídek.

Informace pro účastníka (zájemce):
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

prohlídku prostor lze zajistit po předchozí dohodě na obecním úřadě, kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Miroslav Maroul,
mob.: 724 187 501, obec.bezdekovíal,tiscali.cz ,
zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem "Vojtěchovo
pohostinství" - neotevírat,
účastník výběrového řízení (zájemce) předložením nabídky souhlasí s tím, by veškeré informace obsažené v jeho nabídce
byly zveřejněny,
vyhlašovatel/pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat
žádného zájemce,
veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce,
písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce, ostatní budou vyrozuměni telefonicky či e
mailem,
toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.

Mgr. Miroslav Maroul,
starosta obce Bezděkov nad Metují
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Víte, jak se jmenoval místní kameník, který vytvořil dnešní kašnu na náměstí? Jeho jméno najdete v tajence.
ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

SPORT

PTÁČÁTKO

OKRESNÍ
PRŮMYSL .
PODNIK

POMŮCKA:
SPZ
INIC. SPIS. ORGANICKÁ
1. DÍL
IČA
PŘÍBRAMI OLBRACHTA SLOUČEN. TAJENKY

SPZ
PÍSKU

INIC. HER . UMĚLECKÝ
KORNOVÉ
SLOH

1008
(ŘÍM.)

EVROPSKÁ
IZRAEL .
ASTRONOM . TISKOVÁ
SPOLEČN. AGENTURA

TRPASLÍK

KLUS
KONĚ NA
MÍSTĚ

INIC. ZPĚV.
VESELÉHO

ODŠKODNIT

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

PŘEDLOŽKA
MAĎARSKÁ
ŘEKA

ILONKA

STÁZINA

VETNOUT

RUSKÁ
ŘEKA
POMŮCKA:
PANY
ŠPANĚLSKÝ
OSTROV

LERKY
52
(ŘÍM.)
RUSKÉ
SÍDLO

ÚČINEK
DOPRAVNÍ
PROSTŘ .

SETŘÍT
DRUH
OŘECHŮ
2. DÍL
TAJENKY

OZN. LET.
IRÁKU
BRÁNIT
SE
ČES. NUKL .
SPOLEČN.
OSLOVENÍ
MUŽE

POKYNUTÍ
(MN. Č.)
2000
(ŘÍM.)

SNÍMAT

PYTEL
PRACOVNÍ
POMŮCKA:
TECHNICKÝ
PEI
PRAPOR MEZ. KÓD
MALI

PAMLSKY

ČÍNSKÉ
PLATIDLO

SPZ
SVITAV

ZÁPAS

ÚDER
V TENISU
CHEM . ZN.
SKANDIA

RÝNSKÝ
ČLUN

AMÁLIE
(DOM.)
CITOSLOVCE
SMÍCHU

NÁSYPY
Z KAMENÍ

ČÁST
FYZIKY

PLYTKO

TKADLEC

Tajenka křížovky z únorového čísla PM: Jindřich Freiwald
Správnou tajenku zaslalo 16 křížovkářů, ze kterých jsme vylosovali
Lucie K., Jaroslav V., Lidmila K., pro které máme v informačním
centru Pellyho domy drobnou pozornost.
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ZVÝŠENÝ
TÓN G

PYSTÍČEK

JÍLOVITÁ
HORNINA
TŘÍSKY
(SLOV.)

POHÁR
MISTRŮ
EVROP.
ZEMÍ

NYNÍČKO

HL . MĚSTO
ČÍNY

ANEKDOTA

JEDNA
I DRUHÁ
(SLOV.)
OXID
DUSNATÝ

POMŮCKA:
JTA

PROUD

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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VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Mobil: 775 865 566
e-mail: bornova@vkloziska.cz

www.vkloziska.cz

Společnost VK LOŽISKA s.r.o. přijme

zaměstnance do oddělení prodeje
nástup možný ihned

Požadavky pro přijetí:
•
•
•
•
•
•

Středoškolské vzdělání
Práce na PC (Microsoft Excel, Windows, E-mail,
Internet)
Znalost anglického jazyka je výhodou
Řidičský průkaz skupiny B
Aktivní přístup, komunikační dovednosti,
samostatnost, pečlivost
Profesní životopis a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•
•
•
•

Zapracování
Stabilitu pracovního prostředí
Příjemné pracovní prostředí
Odměňování dle výsledků

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou
adresu: bornova@vkloziska.cz
Bližší informace na telefonu: 775 865 566
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Přijme do pracovního poměru:

elektromontéry

montáže technologických zařízení po celém území ČR

programátora systémů Siemens

základní znalosti v programování řídících systémů

konstruktéra a servisního technika
pro technické zajišťování realizovaných zakázek

technika pro vedení skladu

nákup materiálu a vedení skladové evidence
Pro všechny nabízené profese požadujeme:
vzdělání elektrotechnického směru
řidičský průkaz B, znalost práce na PC, World,Excel
Nabízíme dobré platové podmínky
Další zaměstnanecké výhody
Nástup možný ihned
RUDOLF-elektro, s.r.o. Bukovice 5
tel: 491 541 705, mob. 602 624 432
nebo e-mailem: info@rudolf.cz

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016

Číslo nabídky: 11638
Pobočka: Camelot Náchod

Prodej řadový RD 4+1, garáž, zahrada 170 m2, Police nad
Metují
Cena:
Nemovitost:
Typ nabídky:
Vlastnictví:
Plocha:
Okres:
Obec:
Plyn:
Elektřina:
Voda:
Odpad:

1.950.000,- Kč za
nemovitost
Domy a vily
prodej
osobní
119 m2
Náchod
Police nad Metují
na hranici pozemku
230V,380V
dálkový vodovod
kanalizace

Druh budovy: cihlová
Balkon/lodžie/terasa:
ano/ne/ano
Topení:
Lokální - elektrické
Garáž:
ano
Sklep:
ano
Pozemek:
170 m2
Kabel. TV:
Vybaveno:
ano
Vybavenost:
G - Mimořádně
Energ. třída:
nehospodárná

Reality 11 Vám zprostředkují exkluzivní prodej řadového rodinného domu 4+1 s garáží a zahradou 170 m² v klidné části
města Police nad Metují. Dispozice: Bytová jednotka je rozdělena na dvě podlaží. V 1. podlaží je kuchyně s jídelnou (16 m²,
kuchyňská linka je součástí prodeje). Z kuchyně je vstup na terasu s výhledem na zahradu. Dále se v 1.np nachází prostorný
obývací pokoj s krbovými kamny a vstupem na balkón s výhledem do místní ulice a Ostaš. V patře je dále koupelna s vanou a
WC. Ve 2.np jsou tři pokoje. V současné době dětský pokoj 18m², ložnice 20 m² a pokoj 22 m². Patro rozvněž disponuje vlastní
koupelnou se sprchovým koutem a WC. RD má prostorný suterén, který je rozdělena na garáž pro dva osobní vozy, kolárnu,
prádelnu a technickou místnost, ze které je vstup na zahradu. Dále je nemovitost podsklepena. Nemovitost byla zkolaudována
v roce 1993. Rekonstrukce střechy a zateplení (2014), nová tříkomorová okna (2012-2013), nové odpady (2013). IS: elektrika
220 a 380V, vytápění přímotopy a krbovými kamny, obecní vodovod, obecní kanalizace. Okolí: Nemovitost je orientována
jihovýchodní a jihozápadním směrem v klidné části města Police nad Metují. Škola a škola 800 m, obchody 800 m², autobus
300 m, centrum obce 1 km. Ev. číslo: 11638.

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

NEBYTOVÝ PROSTOR
v centru města

K PRONAJMUTÍ
vhodný pro
kancelářské účely
Kontakt:
739 124 873

KOUPÍM

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

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

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

pozůstalost,
pivní lahve,
vše z války,
nábytek, veteš,
jízdní kolo
Kontakt:
Petr Vágner
608 103 810
Polický měsíčník - BŘEZEN 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

4. ročník večerního promítání na Ostaši
Pátek 4. 3. 2016 promítá od 19 hodin

JAN WIPLER – VŠE O HOUBÁCH
Pátek 11. 3. 2016 promítá od 19 hodin

MARCELA KRČÁLOVÁ – TUVA - JIŽNÍ S IBIŘ
Sobota 12. 3. 2016 od 19 hodin

HRAJE SPLAV

Pátek 18. 3. 2016 promítá od 19 hodin

TEREZA MIČKO PUTOVÁN Í PO SRÍ LANCE, BA LI A TASMÁN II

Polický měsíčník - BŘEZEN 2016
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Výkup a sběr kovového odpadu
Otevřeno od soboty 12. 03. 2016

CHATOVÁ OSADA OSTAŠ

www.sberna.policenadmetují.cz

Ke Koupališti, Police nad Metují 549 54
Provozní doba:
středa
sobota

09:00-12:00, 13:00-17:00
08:00-11:30

Tel: 728138791, 702295670,
sberna.police@seznam.cz

Vykupujeme – starý a nový železný
odpad a barevné kovy.
Orientační ceny vykupovaných materiálů

Měď od 90 Kč/kg, hliník od 18 Kč/kg, mosaz od 50 Kč/kg,
olovo od 20 Kč/kg. Starý, lehký plech od 1,30 Kč/kg,
těžký, traverzy atd. od 2,00 Kč/kg, rafinace - bojlery, pračky,
myčky, sporáky, trouby, smalt, plechovky od 0,30 Kč/kg (ceny
železa a barevných kovů se mění každý měsíc,
dle trhu – akt. ceny telefon)
Nevykupujeme - nebezpečný odpad, plechovky od barev,
plechy, stroje a jiné železo od oleje, motory a filtry s olejovou
náplní, značky, kolejnice, víka od kanálů, autobaterie,
elektroodpad (počítače, monitory, televize) atd...

přijme na léto
a) brigádníky do kiosku
b) obsluhu parkoviště
Kontakt:
tel.: 604 371 576
chaty.ostas@gmail.com
www.ostas.adrspach.cz

Třídit se vyplatí - roztříděný železný šrot = vyšší
peněžní odměna.
Platba na účet (zdarma), poštovní poukázkou
(složenka -35 Kč). Nutný občanský průkaz.

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 3. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují

31. 3. 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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Start balónu z polického náměstí v únoru 2013

