Police rozplynulá v řece času

Vše podléhá neustálým změnám. Co bylo se nevrátí. Odžité nám může připomínat naše paměť. Ta však je
prchavá... Objektiv fotoaparátu Štěpána Horáka nám letos bude připomínat polické proměny.
Přeji příjemná zastavení.
Ida Seidlmanová

Pohled na stolovou horu Ostaš od kostela, v popředí zahájena stavba Penny Marketu

vydává město Police nad Metují

cena: 10 Kč

číslo 1

leden 2011

Mozaika z radnice
Nulu na konci letopočtu vystřídala jednička. Uplynulý
měsíc byl rychlý. Na smutné zprávy u nás ve městě
bohatý. Jak zvláštní. Bohatý..?! Odchody lidí. Přirozené
i zbytečné. Sváteční čas protkaný tvrdou realitou
života posilující uvědomění si naší pomíjivosti. Nutnosti
žít tady a teď. Opravdově. Poctivě. Pro sebe i pro
druhé.
Vážení spoluobčané, čtenáři Polického měsíčníku,
přijměte poděkování za dosavadní
pomoc,
pochopení, spolupráci. Přání naplněného života ve
zdraví, spokojenosti, vnitřní vyrovnanosti, elánu,
radosti, optimismu. Při pročítání vánočních a
novoročních přání „papírových“ i elektronických jsem
zůstala překvapená lidskou nápaditostí a především
nadhledem a smyslem pro nadsázku a humor. Dovolte
mi, rozdělit se, o některá z nich.
„Ať už si s sebou do nového roku neseme
cokoliv, přeji Vám, aby to zlé netížilo dlouho a
to dobré, aby Vám vydrželo co nejdéle.“
„V novém roce ať sekeru bereme hlavně na
štípání voňavého dřeva, které nás ohřeje u
rodinného krbu.“
„A pokud byste v novém roce byli z něčeho na
větvi, nechť na ní nejste sami.“
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Z vloni neúnosně povodněmi zkoušené obce
Višňová přišlo psaní od paní starostky Erbanové:
„Vážení příznivci, vzpomněli jste si na nás, když
nám bylo nejhůř a pomohli jste nám.
Dovolte, abychom Vám za to co nejsrdečněji
poděkovali a popřáli Vám zdraví, štěstí a
prosperitu.“
Mnozí z Vás navštívili loňský adventní charitativní
koncert Scholy Gregoriany Pragensis v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v našem městě. Byli jsme
obdarováni krásnou duchovní hudbou. I my jsme
obdarovali. Z pěti adventních koncertů v náchodském
okrese výtěžek ve výši 70 060 Kč putoval v materiální a
finanční podobě do speciálních škol, domovů důchodců,
stacionářů, dětských domovů…
Pokřtili jsme knihu Pavla Mazala Frydrycha – Poznámky
k surrealistickému autoportrétu. Osobně jsem rukopis
četla značně zatížena znalostí autora a situace.
Emocionálně. Byla jsem velmi mile překvapena
hodnocením díla paní vydavatelkou dr. Evou
Koudelkovou a ředitelem broumovské knihovny dr.
Janem Meierem.
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Další křest – podrbání a pohlazení po hřbetu – se
příznačně uskutečnil na Hvězdě. Jednalo se o Hvězdu
v Broumovských stěnách – historii v datech a obrazech.
Příjemné posezení, popovídání, další plány s milými,
obětavými a schopnými lidmi. Již zmiňovaný Honza
Meier se zúčastnit nemohl. Napsal dopis. Moc pěkný.
Četla jsem ho na Hvězdě, přečtěte si ho i Vy.

Vážená paní starostko Ido, Milí přátelé,
děkuji Vám za pozvání na středeční hvězdecké
matiné. Na jednu stranu mě moc potěšilo, na stranu
druhou jsem na rozpacích, čím jsem si ho zasloužil. To,
že jsem do knížky půjčil jednu fotku a dodal jednu
citaci? To by tam – při pohledu na seznam těch, kdo
knížce pomáhali na svět, a který určitě není kompletní
– musel být nabitý hostinec. A pan Novák, který by
jinak měl sedět mezi těm, jimž je děkováno, by se
musel ulítat. Tak tedy, prosím, omluvte mou neúčast –
také pro to, že ve středeční poledne bych měl být
zrovna někde jinde.
Je moc dobře, že knížka vznikla a neskonalý dík
jejím rodičům, pánům Janečkovi a Pichlovi. Hvězda je
opravdu neobyčejný jev. Napadá mě, že pokud Stěny
Broumovsko a Policko oddělují, nechci-li napsat, že
rozdělují, Hvězda je spojuje. Pro lidi z obou stran
pohoří patří k symbolům domova. Její dominanty
hledáme očima na obzoru, s Hvězdou se chlubíme
návštěvám. Sám jsem měl tu čest sem přivést řadu
osobností. Na ochozu kaple všichni ti slavní strnuli a
nehnuli se! Za všechny reakce si dovolím uvést
okouzlený výdech básnířky Mileny Lukešové někdy
z konce 70. let: „Proč my ty cizince pořád vozíme jen
na to blbý Konopiště...?“.
Ostatně, píše se i v knížce, že Hvězda byla pro
Čechy česká a pro Němce německá. Kapli na Hvězdě
vymysleli Broumovští a postavili Poličtí. Chatu na
broumovském soklu začali stavět Poličtí a dostavěli
Broumovští. A tak je dobře, že lidi z obou stran
severomořsko-baltského rozvodí se podíleli i na téhle
knížce. Čímž Polickým nehodlám upírat zásluhu
zřetelně větší.
Mám za to, že od začátku je knížka o Hvězdě
spojená s radostí. S radostí tvůrců z jejich nápadu,

protože tohle téma je pro nás opravdu emotivní.
S radostí autora grafické podoby – bez ní, tedy bez té
radosti, by knížka určitě nebyla tak sličná. S radostí
všech, kteří jí jakkoli mohli pomoci na svět. A
nakonec, leč v neposlední řadě, s radostí čtenářů.
Tak Vám přeju hodně radosti i při tomto
setkání.Ať všem, kdo jsou touhle půvabnou knížkou
spojeni, dlouho vydrží. Nejen na Hvězdě.
A ještě jednou děkuju za pozvání.
Dobrou chuť k tomu zaslouženému obědu přeje
Váš Jan Meier.
Na Vánočním koncertu Václava Hybše jsme vinšovali
polickému rodákovi k loňským pětasedmdesátinám.
Potěšila ho řezba Petra Kysely i přítomnost dr.
Miroslava Srny, pod jehož vedením se nám představil
při Novoročním koncertu symfonický orchestr Police
symphony orchestra. Pro jaro letošního roku je tomuto
tělesu přislíbena jeho pomoc.
Základní umělecká škola vzdělává a vychovává své
žáčky, ale celoročně také nás, kteří navštěvujeme
jejich vystoupení, koncerty, výstavy. Provází nás
nevtíravě a radostně jejich tvorba.
Třeba betlém na náměstí. Vánoční koncerty.
Děkujeme!

Každoročně se snažíme obměňovat titulní stranu
Polického měsíčníku. Dát prostor místním výtvarníkům,
grafikům. Profesionálům a především amatérům. Celý
rok 2010 nás provázely kresby, malby, grafika Jardy
Soumara. Pro tento rok jsem oslovila Martinu Váňovou
a Pavla Frydrycha. Vytvořili nejen titulní stranu PM, ale
i návrh na blahopřání a kondolence, která letos
budeme na radnici používat. S fotkami jim pomáhal
Štěpán Horák. Nafotil jejich nápady a dále zpracoval.
Dalšími pomocníky byli Bára Trojtlová a její maličký
syn Jindra. U konečné fáze u počítače opět nechyběl
Jarda Soumar.

V úterý 21. prosince jsme se vypravili do náchodského
Beránku na vyhodnocení letošního Křesadla v rámci
projektu Dobrovolník Náchodska 2010. Ceny pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Městem
nominovaná trenérka Fanča Vítková byla k naší velké
radosti oceněna. Blahopřejeme!
Věřím, že jsme Vás společensko-kulturními akcemi
v adventním, vánočním i povánočním čase potěšili. Naší
snahou je posilování tradic, začlenění široké veřejnosti
do tradičních, ale i nových akcí. Poděkování všem,
kteří organizují i všem, kteří naši nabídku přijímají.
Vždyť u Čertovky nás letos bylo již víc než tisíc!
Nemalé poděkování všem donátorům, kterých
v loňském roce bylo neobvykle příjemně. Na tomto
místě je nebudu jednotlivě jmenovat. Zviditelňováni
jsou a budou na příslušných akcích a místech, kterým
věnovali své materiální dary nebo finanční částky.

Ptačí klec. Tři vyprodaná představení. Dík panu
režiséru Jardovi Součkovi, hercům, celému týmu
divadelního spolku Kolár. Za všechny z nás slova uznání
Ctibora Košťála:
„Vážení a milí spolurodáci poličtí. Ve středu 29.
10. 2010 jsme se s manželkou opět po nějakém čase
přijeli podívat do polického Kolárova divadla.
Tentokrát v roli diváků na prezentaci místních
ochotníků na Ptačí klec. Prvním milým zjištěním bylo,
že představení je totálně vyprodáno. To bych ale snad
ani za překvapení nepovažoval, protože Poličáci se při
podobných akcích ukážou vždy…/ mimochodem Ivanko
R. díky za rezervaci lístků na poslední chvíli…/.
Co ale už pro nás tak trochu překvapení
znamenalo, tak to bylo vlastní vystoupení protagonistů
souboru Kolár, včetně perfektně řešené scény a režijně
zajištěného spádu představení. Nepamatuji, kdy jsme
se naposledy tak dobře dvě hodiny v kuse bavili.
Bránice dostala neskutečně zabrat. A protože jsme
z poslední balkonové řady měli docela slušný přehled,
mohu zodpovědně prohlásit, že podobně „postiženi“
byli snad všichni v našem zorném poli.
Chtěli bychom tedy alespoň touto formou
poděkovat členům souboru Kolár za jejich skvělé
herecké výkony a popřát jim i do budoucna
nevysychající studnici recese a vždy „plný dům“
spokojených diváků. Ten pohled z jeviště do
spokojených tváří přece stojí za to.
Z úctou a uznáním
Ctibor a Blanka Košťálovi, Trutnov
P.S. Toho Jirku Trnovského je pro tělo chlapa snad až
škoda…
Ruku v ruce s příjemnými událostmi jdou každodenní
starosti. V zimním období především nekonečný
sněhovo-ledový příběh. Děkuju za součinnost práce
technických služeb a města – především městské
policie. O problémech a možnostech na jiném místě
píše pan místostarosta.
V současné době tvoříme rozpočet pro letošní rok.
Naposledy se jím bude rada města zabývat 14. února.
Bude vyvěšen a předložen zastupitelům. Pracovní
jednání ZM se koná 22. února, veřejné, na které Vás
tímto zvu, ve středu 23. února.
Do konce ledna by měly být ukončeny další stavební
práce na radnici. Při vstupu do vestibulu vlevo vzniká
kancelář, která bude matrikou. Pravá bude sloužit
k vybírání poplatků. Tímto chceme přiblížit jedny
z nejnavštěvovanějších kanceláří veřejnosti. Obřadní
síň se zázemím je protažena do dvora.
Večerka vedle radnice rozšířila svoje služby o
cukrárnu. V Kostelní ulici bude do budoucna otevřena
pizzerie. Poděkování všem podnikatelským aktivitám,
které zlepší nabídku služeb spoluobčanům i
návštěvníkům.
Nastává čas přemýšlení, vizí a nelehkých rozhodnutí.
Například v případě polického koupaliště, náměstí...
V minulém čísle Polického měsíčníku jsme otiskli zápis
z porady o informování občanů. Jedním z nástrojů
předávání značného množství informací je právě
Polický měsíčník. V tomto čísle přinášíme dotazník
k Vašim připomínkám a návrhům. V předvolebním
období byla informovanost velmi kritizována. Dáváme
Vám tedy možnost vyjádřit své náměty ke zlepšení. Na
jejich základě se budeme snažit obsah měsíčníku
zlepšit. Str. 33.
Loňským silvestrovským půlnočním přípitkem jsme
završili prvních deset let dvacátého prvního století. Do
další desítky přeji jménem našeho města i jménem
svým zdraví, štěstí, spokojenost, vzájemnou toleranci a
pochopení. Polici nad Metují a spádovým obcím plnění
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dalších cílů a záměrů, které má pro spokojené žití nás
všech v plánu.
Cesta je v každém z nás, jen ji najít….
Ida Seidlmanová

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Nebyl ještě ani čas se pořádně rozmyslet, jaká si dáme
do nového roku předsevzetí, ani zkontrolovat to, o kolik
zmužněly (ctěné dámy prominou ten šovinistický výraz)
naše tělesné schránky v důsledku vánočního hodokvasu, rok
2011 je v plném běhu.
Závěr loňského roku neproběhl v mnohých rodinách tak,
jak by normálně proběhnout měl (naši rodinu nevyjímaje).
Dovolím si proto ještě z tohoto místa vyjádřit rodinám,
které byly v období Vánoc a těsně před nimi, stiženy
krutými ranami osudu, svou hlubokou soustrast, přičemž
sám moc dobře vím, že jakákoliv má slova nemohou utišit
bolest, kterou tyto rodiny prožily a prožívají…
V důsledku událostí závěru roku pak slova jako ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ, POHODA, KLID, DLOUHÁ LÉTA dostala v mých očích
poněkud jiných významů, a vymanila se ze všednosti a
samozřejmosti, se kterou leckdy tato slova vyslovíme, nebo
přijímáme.
Do roku 2011 Vám tedy všem přeji, aby byl pro Vás
rokem úspěšným, ve kterém Vás neopustí ZDRAVÍ, kterým
Vás naopak bude provádět všudypřítomné ŠTĚSTÍ A
POHODA, ve kterém si budete umět udělat KLID pro sebe a
své blízké, aby byl rokem, který Vám předznamená ještě
DLOUHÁ LÉTA na tomto světě a v kruhu Vašich rodin.
Bc. Jiří Škop, místostarosta města

Konec analogového vysílání ČT
v Polici nad Metují
Vážená paní starostko, paní Seidlmanová,
jménem České televize si Vám dovoluji připomenout
další postup při vypínání analogového zemského vysílání ČT.
Kroky připravované na přelom prosince 2010 a ledna 2011
se týkají také Vašeho města.
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz
analogový dokrývač ČT2 Police nad Metují (48. kanál) –
reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později.
Vysílání tohoto analogového vysílače malého výkonu
z technických důvodů není před vypnutím označené
piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami ověřit,
zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v
televizním přijímači.
U analogového dokrývače ČT1 Police nad Metují (32.
kanál) nyní plánujeme vypnutí na konci května 2011
(drobná změna termínu není vyloučena).
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize –
multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT –
v územní oblasti Trutnov, kam Vaše město patří, zajišťují
vysílače velkého výkonu Liberec – Ještěd (43. kanál),
Trutnov – Černá hora (40. kanál) a Pardubice – Krásné (32.
kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou
intenzitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysílání
v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání –
kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat
vysílání všech čtyř programů České televize z družice
Astra 3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice
23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink). Na družici
Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální mutace
zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní
Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním provozu vysílány tři
varianty programu ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání
České televize na satelitu začne 3. ledna 2011, od kdy
budou divákům v celé republice k dispozici ve vybraných
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časech tři verze programu ČT24. Na něj se přesunou
prodloužené Události v regionech a přibudou také nové
Události v regionech Plus. Více na stránkách internetového
speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního
vysílání a v tiskové zprávě Česká televize na satelitu: nově i
regionální vysílání pro Moravu.
Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového
zemského vysílání České televize k 31. 12. 2010 najdete
v tiskové zprávě ČT vypne na konci prosince přes 70
analogových dokrývačů ČT2.
Další informace o digitalizaci České televize diváci
získají ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650,
na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Předem děkuji za zprostředkování těchto informací
obyvatelům Vašeho města.
S přáním příjemného dne
Štěpán Janda, redaktor tiskového útvaru ČESKÁ TELEVIZE
Telefon: +420 261 133 210
E-mail: stepan.janda@ceskatelevize.cz
Vše o digitalizaci České televize
Na internetu: www.digict.cz
V teletextu ČT1: strana 650
V Diváckém centru ČT: telefon 261 13 74 74
(07:30 – 20:00 hodin)

K ZIMNÍ ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ
V závěru listopadu a v průběhu prosince nás tradičně
všechny překvapila zima a s ní všudypřítomné sněžení a
mráz…
Technické služby se svojí technikou a plným nasazení
svých pracovníků snaží, aby nám sníh a led přidělával
starostí co nejméně. Za jejich snahu a úsilí jim jistě patří
náš dík a naše uznání, neboť leckdy je situace při zimní
údržbě opravdu složitá, a sníh si nevybírá dne ani
hodiny, kdy bude padat, případně tát…
Nicméně, jsou oblasti, kde je zimní údržba prováděna
hůře nebo vůbec. Tam, kde je zimní údržba prováděna
hůře, se snažíme zajistit nápravu, přičemž v naprosté
většině případů nám zimní údržbu těchto míst ztěžuje
provádění našich staveb nebo bezohlednost některých
občanů. Děkujeme touto cestou všem, kteří nás na
nedostatky v zimní údržbě průběžně upozorňují…
Některé z našich komunikací neudržujeme vůbec. Toto
se pak týká zejména chodníků v našem vlastnictví. Není
mým zájmem přinášet podrobný právní rozbor povinností
obce jako takové, či rozbor povinností každého z občanů.
Mým zájmem je naopak přinést na problém zimní údržby
(zejména chodníků) poněkud jiný pohled.
Veřejnost obecně je již několik měsíců mediálně
masírována články a proklamacemi k tzv. „chodníkové
novele“. V krátkosti upřesním, že se jedná o novelu zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen
„zákon“), která byla vyhlášena ve Sbírce pod č. 97/2009.
Touto novelou zákona však nedošlo k tomu, že by zákon
přenesl povinnost zimní údržby chodníků z osoby vlastníka
sousední nemovitosti, na vlastníka pozemní komunikace
(chodníku), ale pouze k přenesení odpovědnosti za škodu
způsobenou v důsledku závady ve schůdnosti chodníku.
Povinnost zimní údržby chodníku, tj. provádění
průběžné péče o jeho schůdnost, není (a nebyla) stanovena
žádným právním předpisem. Je tedy s podivem, že v době
před přijetím „chodníkové novely“, prováděla řada z nás
automatickou údržbu obecních chodníků v sousedství svých
nemovitostí, aniž by to komukoliv z nás zákon přikazoval,
přičemž nyní (kdy stále žádný právní předpis tuto povinnost
nikomu – tím méně obci – nestanoví) každý očekává, že
obec bude pečovat o zimní údržbu chodníků jaksi z povahy
věci.

Obec by jistě ráda takovou zimní údržbu prováděla,
neboť zimní údržba je samozřejmě projevem pečovatelské
funkce obce o své území a o určité standardy občanů.
Nicméně snahy obce o zajištění veřejných statků jsou
omezené. Zimní údržba je pak rovněž veřejným statkem,
který je hrazen z veřejného (obecního) rozpočtu, a který je
spotřebován všemi přibližně ve stejné míře (princip
nedělitelnosti veřejného statku). Bohužel hranice veřejných
statků, jinými slovy míra provádění zimní údržby, je odvislá
od rozpočtových možností obce, a ty jak známo, nejsou
neomezené. Pokud se jako obec chceme chovat jako dobrý
hospodář, můžeme zajišťovat zimní údržbu chodníků
v našem městě jen v omezené míře, a to de facto jen na
páteřních chodnících v hlavních pěších dopravních osách
města, aby nám v rozpočtu zbyly prostředky na údržbu
těchto chodníků v letních měsících, potažmo na postupném
částečném vylepšování jejich povrchů.
V tomto ohledu děkuji předem všem, kteří tuto pozici a
postoj města chápou a uznávají. Jediným receptem na
řešení situace není čekání na zázrak, není to ani často
užívaná argumentace o nároku na veřejný statek skrze
odvádění daní, ale právě naopak je to svépomoc.
Proto se obracím na každého občana našeho města,
kterému není zimní údržba chodníků v našem městě
lhostejná, aby se snažil pomoci se zimní údržbou v rámci
svých možností, například tím, že zajistí vyhrnutí sněhu a
posyp náledí před svou nemovitostí. Řada občanů toto
provádí bez ohledu na mediální masáž, a bez ohledu na to,
že ze svých příjmů odvádí část na daních… TĚM, KDO
POMÁHAJÍ, PATŘÍ Z TĚCHTO STRÁNEK VELIKÝ DÍK!!! A
zároveň prosba, ať ve své práci pro nás všechny vytrvají
dál…
Snad je pochopitelné, v jaké situaci se nachází obec při
zimní údržbě, a jak hodně ceněnou je každá pomoc
kohokoliv, komu není naše město lhostejné. Těm, které
motivovala k zimní údržbě toliko obava z odpovědnosti za
škodu, si dovolím připomenout, že ani přenesením
objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku
závady ve schůdnosti chodníku na obce, se z odpovědnosti
za škodu nevymanili, neboť § 415 Občanského zákoníku
stanoví tzv. všeobecnou prevenční povinnost každého, když
říká, že: Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí. V důsledku této všeobecné prevenční povinnosti
by měl každý svým aktivním jednáním odvracet riziko
vzniku škody. Přeneseno na problém zimní údržby chodníků
lze pak uzavřít, že pokud někdo zjistí, že obec nezajistila
zimní údržbu chodníku v některé části města (ulice),
v důsledku čehož hrozí na tomto chodníku vznik škod na
zdraví, je na něm a na jeho odpovědnosti preventivně
působit tak, aby riziko vzniku těchto škod odvrátil svými
prostředky v rámci svých možností.
Ještě jednou děkuji všem, kdo se nebojí vzít do rukou
hrabla, lopaty, košťata, a kdož pomáhají městu se zimní
údržbou chodníků, na kterou již v rozpočtu města
nezbývají prostředky, jakož i těm, kdož se rozhodnou
pomoci kdykoliv příště!
Bc. Jiří Škop, místostarosta

Cena inzerce v Polickém měsíčníku
Rada města schválila s platností od 1.1.2011 následující
cenu inzerce v Polickém měsíčníku a cenu hlášení v
městském rozhlasu:
za inzerát od ½ A4 do jedné strany A4 (bez 1,5 cm
okrajů) ..................................... 1 000,- Kč + DPH
za inzerát od ¼ A4 do ½ strany A4 ..... 500,- Kč + DPH
za inzerát od 1/8 A4 do ¼ strany A4 ... 250,- Kč + DPH
za inzerát do 1/8 strany A4 ............. 125,- Kč + DPH
za hlášení v městském rozhlasu
20,- Kč + DPH
DPH činí 20 %
Ing. Pavel Pohner, tajemník

K překážkám zimní údržby

V souvislosti se zimní údržbou místních komunikací se
tradičně objevila problematika dlouhodobě odstavených
vozidel, která v návaznosti na pravidelně prováděnou
údržbu místních komunikací vytvářejí s přibývajícím časem
a přibývajícím sněhem, tzv. překážku zimní údržby.
Je zřejmé, že ne každý je dobrým řidičem, a že ne
každý si v zimním období troufá vyrazit na silnice. Proto by
bylo vhodné, aby si každý takový řidič toto včas před zimou
(či v jejím průběhu) rozmyslel, a na zimní období odstavil
vozidlo z místní komunikace (případně se okusil toto
odstavení zajistit, není-li toho sám schopen). Je pravdou,
že město nedisponuje dostatkem odstavných ploch pro
parkování těchto v zimě neprovozovaných vozidel, na druhé
straně nejen město disponuje uzavřenými areály, a zimní
odstavení vozu je tak možno domluvit i s jinými
soukromými subjekty.
Jako město jsme k problémům překážek zimní údržby
přistupovali až příliš měkce, a hledali často argumenty,
proč auto-sněhuláky v ulicích tolerovat. Ale jako každý
kalich, i tento nakonec přetekl, přičemž pro příště budeme
v případě zjištěné překážky zimní údržby postupovat
stejným způsobem, jakým postupují jiná města, potažmo
přímo správa a údržba silnic napříč Českou republikou.
V případech, kdy vozidla stojící na pozemních (místních)
komunikacích tvoří překážku silničního provozu, která
omezuje nebo znemožňuje provádění zimní údržby
pozemních komunikací, bude tedy nyní správce komunikací
(Technické služby Police nad Metují s.r.o.) se souhlasem
policie (postačí souhlas strážníka městské policie) v souladu
s ustanovením § 45, odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, odstraňovat vozidla
z komunikací vždy na náklady toho, kdo překážku způsobil,
tedy zejména na náklady vlastníka vozidla. K tomuto
represivnímu opatření bude vždy předcházet výzva (ústní či
písemná, nebude-li vlastník vozidla zastižen), k odstranění
vozidla z komunikace s přiměřenou lhůtou k zajištění
tohoto odstranění. Pokud vlastník nebude reagovat na
výzvu, potažmo, pokud neučiní pokus o právu stavu, který
svým jednáním způsobil, bude přistoupeno k represivnímu
kroku, tedy k odstranění vozidla.
Kdo není sám schopen vozidlo přemístit (v důsledku
snížené pohybové schopnosti, či v důsledku nemoci nebo
v důsledku nedostačujících řidičských dovedností na
zimních komunikacích) bude moci požádat o spolupráci jak
technické služby, tak městskou policii, přičemž kontakty na
konkrétní kontaktní osoby budu vždy obsaženy v písemné
výzvě, jakož i v letáku, který bude předáván při ústním
projednání (výzvě).
Věřím, že pro tento náš přístup najdete pochopení,
potažmo, že nás podpoříte a sami nám ohlásíte stav, kdy
některá z vozidel komplikují průjezdnost ulic, zejména při
provádění zimní údržby.
Bc. Jiří Škop, místostarosta

K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚSTA
Blíží se doba, kdy budeme na základě zákonného
pověření nuceni disponovat novým územním plánem města.
Desetileté návrhové období současného územního plánu pak
bylo již překonáno, přičemž z množství změn, které byly
občany navrženy při projednávání změny územního plánu č.
3, dává tušit, že možnosti současného územního plánu jsou
vesměs vyčerpány, a že je třeba se na celé území města a
jeho místních částí podívat optikou současnosti, optikou
nových rozvojových nároků, jakož i optikou nového využití
dosud nevyužitých ploch, a přehodnocení využití
stávajícího…
V tomto roce tak bude zastupitelstvo města postaveno
před úkol schválit pořízení nového územního plánu města.
Aby tento nový územní plán co nejvíce naplňoval Vaše
představy o budoucím rozvoji, uspořádání a využití území,
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vyzýváme Vás touto cestou k tomu, abyste ve lhůtě 6-ti
následujících měsíců podali své PODNĚTY k NOVÉMU
ÚZEMNÍMU PLÁNU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ (viz
následující výzva).
Bc. Jiří Škop, místostarosta

PODNĚTY
K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Město Police nad Metují přistoupí v roce 2011
k rozhodnutí o pořízení nového Územního plánu pro
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ POLICE NAD METUJÍ, VELKÁ
LEDHUJE, PĚKOV, HONY, HLAVŇOV A RADEŠOV NAD
METUJÍ a zahajuje práce na pořizování nového územního
plánu.
Z tohoto důvodu oznamuje občanům, že mohou
podávat písemně svoje podněty k novému Územnímu
plánu města Police nad Metují v kanceláři odboru
výstavby, Městského úřadu Police nad Metují, Masarykovo
nám. 98, 549 54 Police nad Metují (č. místnosti 36),
případně elektronickou formou prostřednictví adres
meu@meu-police.cz ; podatelna@meu-police.cz (pro podání
s elektronickým podpisem) ve lhůtě
do 30. 6. 2011.
O konkrétních krocích města ve věci pořízení nového
územního plánu města Vás budeme dále informovat, jak na
našich webových stránkách www.meu-police.cz, tak
prostřednictvím veřejné úřední desky, Polického měsíčníku
a dále na veřejných jednáních zastupitelstva města.

ODPADOVÉ INFORMACE
Kam s vánočními stromky

Vánoční doba je za námi, živé vánoční stromky pomalu
vadnou a opět přichází známá otázka kam s nimi, až je
odstrojíme. Kdo nemá možnost vánoční stromek sám
využít (spálit v kamnech či kotli nebo zkompostovat),
může ho odstrojený!!! odnést ke hřbitovní zdi pod
sídlištěmIng. nebo odvézt do sběrného dvora. Děkujeme
předem, že je neodhazujete na jiných místech po městě.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odpadový svozový plán pro rok 2011
V roce 2011 bude komunální odpad na území města
Police nad Metují odvážen následovně:
plasty, nápojové kartony - z městských kontejnerů
každý týden ve středu
papír - z městských kontejnerů Na Sibiři, na sídlišti, U
Damiánky, plocha pod Havlatkou, u dřevěnky a u
Penny Marketu každý týden, ostatní 1 x za 2 týdny
(v lichých týdnech), a to vždy v úterý
sklo - z městských kontejnerů 1 x za 3 týdny
elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad ze sběrného dvora podle potřeby, z mobilních stanoviť
(zastávek) v katastrál. územích Radešov n. M.,
Hlavňov, Pěkov a Hony 2 x ročně ve 20. a 40.
kalendářním týdnu, a to vždy ve středu, podle daného
časového harmonogramu, ze sběrného dvora podle
potřeby
zbytkový odpad z popelnic
- v pondělí (sídliště, část Pěkova),
- ve čtvrtek (jižní část města, Radešov, Hony, část
Hlavňova a Pěkova)
- v pátek (severní část města, část Hlavňova)
dle svozového plánu:
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v katastrál. územích Police n. M. a Velká Ledhuje
(jaro - podzim každý týden, v zimě 1 x za 14 dní):
měsíc

svozové týdny

měsíc

svozové týdny

Leden

2., 4.,

Červenec

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

Únor

6., 8.

Srpen

31., 32., 33., 34., 35.,

Březen

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

Září

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

Duben

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

Říjen

39., 40., 41., 42., 44.,

Květen

18., 19., 20., 21., 22.,

Listopad

44., 46., 48.,

Červen

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

Prosinec

48., 50., 52.,

!
Výjimku z tohoto plánu tvoří jihozápadní část
města, konkrétně ulice U Opatrovny, Nádražní, Tyršova,
Husova, Pod Havlatkou a 17. listopadu, kde se v období 14ti denního svozu (zimní období), sváží odpad z popelnic o
týden déle.
v katastrál. územích Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a
Hony ( podzim - jaro každý týden, v létě 1 x za 14
dní):
měsíc

svozové týdny

měsíc

svozové týdny

Leden

1., 2., 3., 4., 5.,

Červenec

28., 30.,

Únor

5., 6., 7., 8., 9.,

Srpen

32., 34.,

Březen

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

Září

36., 38., 39.,

Duben

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

Říjen

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

Květen

18., 20., 22.,

Listopad

44., 45., 46., 47., 48.,

Červen

22., 24., 26.,

Prosinec

48., 49., 50., 51., 52.,

V případě změn ve výše uvedených termínech svozu, vás
budeme informovat městským rozhlasem, v Polickém
měsíčníku a na internetu.

Vytřiďte pět PET lahví
a máte tričko
Průměrná
česká
domácnost
vytřídí za rok přibližně 20 kilogramů
plastů. Vytříděné plasty obvykle
odnáší do žlutého kontejneru, který
je od domu vzdálen průměrných 113
metrů. Z kontejneru jsou plasty
odváženy na dotřiďovací linku, kde
se ručně třídí na jednotlivé druhy a zbavují nečistot.
Vytříděné plasty jsou lisovány do balíků nebo drceny do
přepravních vaků a odváženy k další recyklaci.
Dotříděný plastový odpad se poté upravuje drcením a
mletím, fólie se perou a spékají do granulí. Z granulí se
připraví směs, která se roztaví, vtlačuje se do kovových
forem různých tvarů a velikostí. Výrobky z recyklovaných
směsných
plastů
jsou
mimořádně
odolné
proti
povětrnostním vlivům - nevadí jim déšť, sníh ani vítr. Mají
dobré mechanické vlastnosti - nenasáknou vodou a jsou
odolné proti poškození.
Tyto výrobky mají uplatnění nejen v průmyslu,
zemědělství, ale i v životě běžných lidí. Na zahradě můžete
využít například lavičky a další zahradní nábytek. Ze směsi
plastů se také vyrábí zatravňovací dlažba, záhonové
chodníky či nášlapy, obrubníky, ale také plotové latě,
sloupky, odvodňovací žlaby desky nebo prkna.
Doma
oceníte květináče nebo odpadkové koše. Pokud bydlíte
poblíž silnice či železnice, pomohou vám protihlukové stěny
z recyklovaného plastu.

„Recyklací plastových odpadů se vrací do surovinového
oběhu materiály, které jsou z neobnovitelných přírodních
zdrojů, a které by jinak končily na skládkách. Dotřiďovací
linky v ČR denně dotřídí téměř 250 tun plastů, které lidé
vytřídili do barevných kontejnerů. To je množství, které
postačuje například k výrobě sedmi kilometrů plotu
z recyklovaného materiálu,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální
manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a
recyklací odpadu.
Plastové lahve neboli PET lahve se zpracovávají
samostatně. Na třídící lince se oddělují barevné od čirých,
dalším krokem je drcení, mytí, sušení a tepelná granulace.
Takto připravené granule dokážou plně nahradit primární
suroviny. Recyklát z PET lahví se používá například k výrobě
triček a výplní bund nebo spacáků. Na jedno tričko je
potřeba pět dvoulitrových PET lahví, na výrobu spacího
pytle 35 dvoulitrových lahví a na 1m2 koberce dokonce 60.
„Výrobky z recyklovaných materiálů nás obklopují
téměř všude, staly se každodenní součástí našeho života.
Díky takovým výrobkům se lidé mohou přesvědčit, že třídit
odpad
má
smysl,“
řekl
Jan
Tippner,
radní
Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast životního
prostředí a zemědělství.
Třiďte odpad a dejte mu šanci k dalšímu využití. 113
metrů ke kontejnerům na tříděný odpad zvládnete ujít za 2
minuty, a výsledky za to stojí.
Další informace o třídění najdete na www.cistykraj.cz a
www.jaktridit.cz.
Kontakt: Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz

Doplnění kanalizace - Police nad
Metují, stoka C, C.1. a C.2
Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám se
nepodařilo v měsíci prosinci firmě Broumovské stavební
sdružení s.r.o. (dále jen „BSS“) dokončit plánovanou
výstavbu části kanalizace v úseku ulice Pod Betlémem, tj.
stoka C (stoka C.2 je již realizována) – viz výřez situačního
snímku.

Při realizaci výše uvedené stavby v listopadu 2010 bylo
dále zjištěno, že novou kanalizaci není možné vybudovat
vedle stávajícího litinového vodovodního řadu, jak bylo
navrženo projektantem a odsouhlaseno VaK Náchod, a.s.
(dále jen „VaK“).
Při provádění výkopových prací docházelo k otřesům
půdy a starý vodovodní řad byl v důsledku těchto otřesů

dvakrát narušen. Na příkaz společnosti VaK bylo BSS nuceno
zastavit prováděné práce. Dne 25. 11. 2010 bylo s VAKem
dohodnuto, že práce budou pokračovat za podmínky, že
v celé trase nově budované kanalizace bude vybudována
také přeložka vodovodu.
Město Police nad Metují tedy zajistilo přepracování
projektu a odsouhlasení s VaKem. VaK provedl v předstihu
výměnu sekčních šoupat na vodovodu a zajistil náhradní
zásobování pitnou vodou.
Dále
bylo
dojednáno, že VaK,
v rámci
přeložky
vodovodu,
zajistí
dodávku
a
montáž
potrubí a armatur a
náhradní
zásobování
pitnou vodou, přičemž
město (prostřednictvím
BSS)
zajistí
zemní
práce.
Před
vánočními
svátky byly stavební
práce přerušeny, plocha
urovnána
a
vyhrnut
sníh.
S výstavbou
kanalizačního řadu stoky
C a přeložkou vodovodu
se bude pokračovat za příznivého počasí (plusové teploty),
po schválení střediskem VaK Police nad Metují.
Kanalizace v úseku propojovací uličky mezi ulicí
Soukenická a Žďárská, tj. stoka C.1 (včetně přeložky
vodovodu v tomto úseku) – viz výřez situačního snímku, pak
bude realizována, dle dodatku č. 1. smlouvy o dílo,
v jarních měsících roku 2011.
Závěrem připomínám, že v případě komplikací při
provádění stavby je třeba se obracet na osoby pověřené
jednáním ve věcech realizace díla, přičemž těmito osobami
jsou:
- za dodavatele díla (BSS s.r.o.) Ing. Vladimír Kudera
(hlavní inženýr projektu), tel.: +420 777 762 319 a Jiří
Vaníček (hlavní stavbyvedoucí), tel.: +420 777 762 311;
- za objednatele díla (město) Ing. Pavel Scholz
(investiční technik), tel: +420 606728382.
Ing. Pavel Scholz,investiční technik

Neoprávněné napouštění vodní
nádrže v Hlavňově
V roce 2006 byla Městským úřadem Náchod, jako
příslušným vodoprávním úřadem , zjištěna existence malé
vodní nádrže v Hlavňově, nacházející se SV směrem od
hasičské zbrojnice, v blízkosti objektu Družstva vlastníků
Police n. M. (teletníku) a turistické cesty do Hrubé rokle,
na Hvězdu a na Pasa. Protože nádrž nemá patřičné
vodoprávní povolení (povolení k nakládání s vodami),
nařídil vodoprávní úřad nádrž vypustit a ponechat ji
volně průtočnou. K vypuštění nádrže v termínu do 30. září
2006 se tehdy zavázalo město Police nad Metují. Tak se
také stalo, a od této doby byla nádrž vypuštěná a volně
průtočná.
Zároveň s tímto řešil vodoprávní úřad také
vlastnictví nádrže. Protože se nepodařilo skutečného
vlastníka dohledat, stalo se jím, v roce 2007 (podle
občanského zákoníku), město Police nad Metují.
Dále bylo stanoveno, že město požádá vodoprávní úřad
bud´o povolení k odstranění nádrže nebo o povolení
k nakládání s vodami a předloží tzv. pasport, kde bude
uveden popis nádrže a posouzen její technický stav.
Protože se domníváme, že by
z protipovodňového,
požárního i ekologického důvodu bylo dobré nádrž na tomto
místě zachovat, nechalo město zpracovat požadovaný
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pasport s tím, že naváže kontakt se správcem toku, na
němž nádrž leží (Lesy České republiky s.p.), který by mohl
nádrž převzít, požádat o dotaci na opravu hráze, hráz
opravit aby byla bezpečná a požádat o povolení k nakládání
s vodami.
Při posuzování předloženého pasportu na místě
v Hlavňově dne 26. října 2010, ale vodoprávní úřad
zjistil, že nádrž je napuštěna. Zahájil proto s městem
řízení o odstranění tohoto nepovoleného stavu a zároveň
řízení o pokutě.
O tomto napuštění nemělo město
sebemenší povědomí. Okamžitě proto požádalo o spoluprácí
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavňově, který nádrž opatrně
vypustil a učinilo dotaz ohledně napuštění u Českého
rybářského svazu, SDH a Družstva vlastníků Police n. M.
Nikdo z oslovených ale o napuštění neví. Město tedy
v zahájeném řízení argumentovalo tím, že si není
vědomo
protiprávního
jednání
protože
nádrž
nenapustilo, ani to nikomu nezadalo a přislíbilo
pravidelnou
kontrolu
vypuštění
a
zajištění
informovanosti. Město také zvažovalo podání trestního
oznámení Policii ČR z důvodu neoprávněného nakládání
s cizí věcí a veřejného ohrožení. Protože ale naštěstí nebyl
nikdo poškozen, k tomuto oznámení prozatím
město
nepřistoupilo. Vodoprávní úřad argumentaci města přijal
a zahájené řízení zastaví.
Město proto upozorňuje všechny, které by napadlo
předmětnou vodní nádrž znovu napustit, že toto není
přípustné jak z hlediska právního, tak i z důvodu
bezpečnostního (vzhledem k současnému stavu hráze je
napuštění nebezpečné pro SZ část území obce Hlavňov) a
takovéto jednání bude řešit ve spolupráci s orgány
činnými v trestním řízení.
Závěrem bych rád za město Police n. M. poděkoval SDH
Hlavňov za rychlé a bezpečné vypuštění nádrže.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
Tak jako každoročně, proběhla i v loňském roce
pravidelná dvoukolová kontrola kvality pitné vody z vrtu
Jůlinka na polickém náměstí. První kolo se dělává v jarních
měsících s úplným rozborem stanovených ukazatelů, druhé
kolo na podzim se zkráceným rozborem. Výsledky rozborů
se porovnávají s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném
znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
vodu a četnost a rozsah její kontroly. Loňské podzimní kolo
bylo provedeno firmou Hydrogeologická společnost, s.r.o.
Praha v listopadu a akreditovaná laboratoř společnosti
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha provedla
následně zkrácený rozbor odebraných vzorků. Provedený
rozbor potvrdil, že voda z Jůlinky vyhovuje limitům pro
pitnou vodu bez úpravy. Vzhledem k dlouhodobému
mírně vyššímu obsahu dusičnanů, není tato voda pouze
vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců. Protokol o
zkoušce č. 2010/4361 je k dispozici na městském úřadě,
odboru IMŽP. Další rozbor bude proveden na jaře 2011.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka
skutečnost
limit
reakce vody
pH
7,1
6,5
– 9,5
CHSK Mn
mg/l
1,9
3
železo
mg/l
< 0,05
0,20
dusičnany
mg/l
36
50
dusitany
mg/l
< 0,01
0,50
amonné ionty
mg/l
< 0,05
0,50
Escherichia coli
KTJ/100 ml
0
0
koliform. bakterie
KTJ/100 ml
0
0
živé mikroorganizmy
jedinci/ml
0
0
mikroorganizmy celkem.
jedinci/ml
0
50
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů.
Oba poplatky musí být uhrazeny nejpozději do
31.3.2011.
Poplatek za odpady byl pro rok 2011 stanoven částkou
500,-Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a osvobození dle
vyhlášky města zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech do
tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov,
200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 23 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při úhradě obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1337, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků.
To vše z důvodu
správného zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
D.Adamová a J. Hlaváčková – FSO MěÚ Police nad Metují

Usnesení rady města ze zasedání
č.23/2010 a 01/2011 ze dne 13.12./2010 a 31.2011
RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna ve dnech
21. a 22. prosince 2010 v ZUŠ Police nad Metují.
RM schvaluje vyřazení nepotřebného a nefunkčního
majetku dle přílohy z evidence ZUŠ Police nad Metují.
RM schvaluje použití FRIM ZUŠ Police nad Metují na nákup
výkonného multimediální notebooku Apple pro profesionální
zpracování audia, videa a grafiky v ceně 48 000,- Kč.
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce MŠ Daně
Balákové z prostředků této příspěvkové organizace.
RM schvaluje vyřazení a likvidaci následujícího majetku MŠ
Police nad Metují:
1) inv.č 7302. - koberec
2) inv.č.7297 - stojanový zářič Javorina
3) inv.č. 5397 - plechová skříň na propan butan bombu
4) inv.č.7299 - 2 kazetový magnetofon SHARP
5) inv.č.7281 - el.čistič oken
RM schvaluje s účinností od 15. 12. 2010 přidělení bytu
v domě s pečovatelskou službou paní Emilii Ducháčové.
RM schvaluje organizační směrnici rady města č. 4/2010
pro časové rozlišování nákladů a výnosů dle § 69 vyhlášky č.
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
RM schvaluje dodatek č. 3 nájemní smlouvy, uzavřené mezi
městem Police nad Metují a DSO Lesy Policka dne 4. 3.
2008.
RM schvaluje vícepráce v rámci projektu "Vybudování
zpevněných ploch 15-ti stanovišť pro sběr tříděného
odpadu“, realizovaného firmu Zdeněk Dostál - STAFIDO,
Police nad Metují, ve výši 42.115,- Kč, vč. DPH.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 79 až 87 - tedy
zvýšení rozpočtu výdajů o 89 120,- Kč, příjmů o 92 770,Kč a snížení revolvingu o 3 650,- Kč.
RM souhlasí se změnou užívání stavby - domu č.p. 342 v
Tyršově ulici v k.ú. Police nad Metují z občanské
vybavenosti na rodinný dům.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor
(prodejna-cukrárna, sklad potravin a soc. zařízení) o
celkové ploše cca 66 m2 v domě č.p. 97 Masarykovo náměstí
v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1163/3 o
výměře 10 500 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prominutí následujících
pohledávek za nájemným:
pan H. č.p.209 .......34,Kč (rok 2005 - promlčeno)

paní A. č.p.309....7 918,Kč(rok 2005-2006 - promlčeno)
paní H. č.p.309...20 261,40 Kč (úmrtí)
paní K. č.. .........11 784,- Kč (rok 2005/2006- promlčeno)
paní M. č.p.314 ......2 343,- Kč (rok 2006 -2008 - úmrtí)
Celkem
42 340,40 Kč
RM schvaluje plán jednání RM pro I. pololetí roku 2011.
RM schvaluje vyhlášení ankety k obsahu
Polického
měsíčníku.
RM ukládá upravit organizační směrnici č. 09/2008 o
administrativním postupu při poskytovánípříspěvků (grantů)
města tak, že funkci neexistujících komisí RM nahradí
účelově jmenovaná grantová komise.
RM schvaluje v souladu s NV 381/2010 Sb., kterým se mění
NV564/2006 Sb. platy ředitelů příspěvkových organizací
města s platností od 1.1.2011 ve výši dle přílohy.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1184/2 o
výměře 51m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje zánik věcného břemene oprav a údržby
kanalizace váznoucího na pozemku p.č.1216 v k.ú. Police
nad Metují.
RM bere na vědomí navýšení nákladů na akci: „Doplnění
kanalizace Police nad Metují, stoka C, C.1, C.2 v ulici Pod
Betlémem" v celkové výši 155.295,- Kč vč. DPH. (28.250,Kč s DPH pikování v trase C hor. tř.5 a 127.045,- Kč s DPH
zemní práce na přeložce vodovodního potrubí) a pověřuje
místostarostu jednat s vedením VaK a.s. Náchod o
finančním podílu na více nákladech.
RM schvaluje zřízení grantové komise RM ve složení:
předseda starostka Ida Seidlmanová
členové: Ing. Jiří Vlček, Eva Pápaiová, Jaroslav Soumar,
Zbyněk Příhoda, Ing. Zdeněk Kolář, Jaroslav Beran, Marek
Plný a Jan Miler.
RM schvaluje organizační směrnici č. 1/2011, o
administrativním postupu při poskytování příspěvků (grantů)
města platnou od 3.1.2011.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Informace z psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku k 7.1.2011 máme jedno štěňátko :

Štěňátko- fenka
křížence,
kterou
našly děti v centru
města
v prosinci,
mezi svátky.

Fenka plemene husky z minulého čísla našla nový domov
rychle, Vánoce již trávila u nových majitelů, chalupářů
z Machovska.
Mladý pes, kříženec s krátkou srstí černé barvy s velkou
bílou náprsenkou a bílými ťapkami, který pobýval
v útulku od října 2010 se také dočkal nového domova - v
Polsku.

Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Pochvala pečovatelské službě
V posledním čísle Polického měsíčníku jsem nestihla
poděkovat pečovatelské službě, respektive zaměstnancům
pečovatelské služby. A protože si to opravdu zaslouží, činím
tak v prvním vydání letošního roku. Díky za dobrou práci.
Pečovatelská služba má 81 klientů s platnou smlouvou,
z nichž ji 76 lidí pravidelně využívá.
Mezi nejčastější úkony patří donáška nákupů, obědů,
pomoc při úklidu domácnosti, různé pochůzky, doprovod
k lékaři, praní a žehlené prádla, mytí oken. Tyto úkony
zajišťují pečovatelky jak v domě s pečovatelskou službou
tak i v terénu. V současné době je více žádostí o pomoc
z terénu než v DPS, kde se věková hranice klientů o něco
snížila. Zajišťování pečovatelské služby v terénu je časově
náročnější i dražší, dojíždíme autem, několik klientů je i z
Pěkova.
V pečovatelském domě se v úterý a ve čtvrtek ráno
cvičí, průběžně se využívá rotoped. První středu v měsíci
se promítají filmy a další středy odpoledne se hrají karty a
jiné stolní hry. Obyvatele pečovatelského domu pravidelně
navštěvuje mateřská škola s programem k různým oslavám.
Od jara do podzimu se k různým akcím využívá zahrada
s altánem.
Kromě
tohoto
běžného
programu
zaměstnanci
pečovatelské služby zajišťují i různé společenské akce, na
které se většina obyvatel pečovatelského domu moc těší.
Mezi první patří již tradičně Masopust, na kterém na
harmoniku hraje Maruška Ryšavá a na vozembouch paní
Hilda Bednářová. Nechyběla tombola, kterou si obyvatelé
zajišťují sami. Další již pravidelnou akcí je stavění májky a
pálení čarodějnic, při které nesmí čarodějnice chybět. A
nechybí. V loňském roce byla na pečovatelském domě
diamantová svatby manželů Zítkových, pečovatelky
připravily výzdobu obřadní síně - společenské místnosti.
Velmi oblíbené jsou výlety „modrým“, nyní již „bílým „
autobusem pěkovských hasičů. V loňském roce jsme jeli na
Janovičky, v Meziměstí okouknout nové koupaliště a celý
výlet byl zakončen v restauraci U sv. Magdalény. Cestou
domů padl nápad zajet do Stroužného na pstruhy. Protože
od myšlenky k činu zde není daleko, hned se domluvil
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termín a vyrazilo se do Polska. A lovilo se a pojídalo o sto
šest. Další výlet
bílým autobusem byl do Adršpachu
k jezírku a na zámek na večeři.

Zpestřením vánoční besídky byla návštěva starostky paní
Idy Seidlmanové a místostarosty Jiřího Škopa, kteří
pohladili teplým slovem a popřáli pěkné svátky.
Jako vedoucí jsem na práci Hanky Štanclové, Renaty
Jiráskové, Nadi Konečné i Jirky Hubky pyšná. Moc mě těší
od uživatelů pečovatelské služby pochvala jejich obětavé
práce, kterou vykonávají vždy s dobrou náladou a úsměvem
a často nad rámec své pracovní doby. Těším se na další
spolupráci.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru.

Technické služby informují o cenách

Další pravidelnou akcí je pouťové posezení. V loňském
roce bylo popouťové posezení v country stylu. Příjemným
překvapením bylo, kolik lidí se do kovbojských kostýmů
obléklo i z řad obyvatel pečovatelského domu. Při většině
letních akcí se buď
grilují nebo opékají
párky, tento úkol již
několik let zastává
Jirka Hubka.
Novým nápadem
děvčat byl pyžamový
podvečer.
Podávala
se melta se sladkým
rohlíkem a promítaly
se fotky z různých
akci. Zúčastnilo se 22 lidí a všichni byli oblečení do nočního
úborku. Nakonec si každý vypil „peprminsku „ na dobrý
dech a šup na kutě. Milá akce, na přípravu ne tak náročná,
snad jen časově.

Za Technické služby Police nad Metují, s.r.o si dovoluji
popřát všem občanům šťastný a klidný rok 2011. I naše
organizace se bude snažit svoji činností přispět k tomu, aby
tento rok opravdu pro Vás všechny takový byl.
Dne 3.1.2011 schválila valná hromada TS následující
ceny tepla a stočného pro rok 2011 :

Cena tepla na sídlišti Kč/GJ :
619,78 bez DPH

681,76 s DPH

26,91 bez DPH

29,60 s DPH

Cena stočného Kč/ 1m3

Cena vodného Kč/ 1m3(VaK)

30,07 s DPH

Celková cena vody

59,67 Kč/1m3

Jak v ceně tepla tak také v ceně vody je DPH 10 % !
Cena stočného je stejná jako v roce 2010.
Cena tepla je stanovena na základě ceny plynu v r.
2010. V tomto roce se cena plynu dodávaného do kotelny na
sídlišti pohybovala v rozmezí 7 – 15 Kč/m3 bez DPH.
Jestliže je rozptyl vyšší než 100 % tak se opravdu obtížně
stanoví parametry pro tvorbu ceny na další rok. Vývoj
sledujeme a pokud bude cena plynu jen trochu příznivá, tak
přistoupíme ke snižování záloh, tak aby platby odpovídaly
skutečné ceně plynu. To samozřejmě platí i obráceně. Stále
mluvím o ceně plynu, protože ta ovlivňuje kalkulaci ze ¾
a je pro tvorbu ceny tepla rozhodující. Ostatní náklady se
výrazně nemění.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Upozornění na nejzávažnější změny
v pojistném na sociální zabezpečení
OSVČ v roce 2011.

A ten všichni zaměstnanci pečovatelské služby své práci
věnují ve velké míře. Poslední dvě akce na konci roku jsou
již taky tradiční, Mikulášská zábava a vánoční posezení.

Role Mikuláše se zhostil pan Zdeněk Kadidlo, jeho
přítomnost všechny velmi potěšila. Mimo Mikuláše nás
navštívilo 5 čertic a 3 andělé, a to se taky jen tak nevidí.
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Okresní správa sociálního zabezpečení v Náchodě
upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), že
od 1.1.2011 dochází k některým zásadním změnám
v sociálním zabezpečení OSVČ.
Jedná se například o:
• navýšení minimální platby pojistného na nemocenské
pojištění, kdy od 1.1.2011 je stanovena minimální
platba ve výši 92 Kč (dosud 56 Kč). V praxi to znamená,
že té OSVČ, která dosud platí na nemocenské pojištění
méně, než 92 Kč a nejpozději do 21.2.2011 si tuto
platbu nezvýší aspoň na částku 92 Kč, zanikne účast na
nemocenském pojištění k 31.12.2010.
• sjednocení podmínek nároku na výplatu nemocenského,
kdy nárok na výplatu vzniká vždy, jestliže účast na
nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu
tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události
(dosud byla možnost nároku na výplatu i tehdy, jestliže
přihláška byla podána do 8 dnů od zahájení činnosti).
• vznik provázanosti mezi zálohou na důchodové
pojištění a platbou na nemocenské pojištění. V praxi to
znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného
na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než měsíční
vyměřovací základ, ze kterého se hradí záloha na

důchodové pojištění v tomto měsíci. Nebude tedy již
možné platit minimální zálohy na důchodové pojištění
a zároveň maximální platby nemocenského pojištění.
• nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné
pracovní neschopnosti
Zřejmě nejdůležitější změnou pro OSVČ, které
vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a jsou
účastny dobrovolného nemocenského pojištění (tj. platí si
nejméně 92 Kč na nemocenské pojištění), je, že budou od
1.1.2011 posuzovány vždy jako OSVČ, které vykonávají
hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Budou tudíž
povinny platit také odpovídající zálohy na důchodové
pojištění.
Např. platbě nemocenského pojištění ve výši 92 Kč
odpovídá záloha na důchodové pojištění ve výši 1807 Kč,
platbě nemocenského pojištění ve výši 1000 Kč odpovídá
záloha na důchodové pojištění ve výši 12696 Kč.
Výše
uvedené
změny
nejsou
vyčerpávající,
doporučujeme proto se podrobněji se všemi změnami
seznámit na webových stránkách ČSSZ na adrese
www.cssz.cz nebo kontaktovat přímo pracovníky OSSZ
Náchod (tel. 491 401 311).
OSSZ Náchod

Okénko do Rodného kraje.
Sborník Rodným krajem, který vychází dvakrát ročně,
přináší informace o minulosti i současnosti našeho regionu.
Jeho poslední číslo vyšlo před Vánoci v novém kabátě a
přináší několik dalších zajímavých pohledů po našem kraji.
Tak mimo jiné třeba Petr Hnyk putuje po stopách několik
set let starých stromů, od Vysokova přes Hronov, Suchý Důl
až na Ostaš a s Václavem Jiráskem se můžeme vydat za
tajemstvím hradu Belver v Supích skalách. Je zde několik
článků, které připomínají období první republiky a
nacistické okupace: Rudolf Unger líčí život školáků ve
Velichovkách za protektorátu, Jaroslava Hromádková
popisuje těžké začátky menšinové školy v Meziměstí po
vzniku Československé republiky, Ondřej Vašata dokončuje
svou historii české menšiny ve Stárkově a Adolf Gréc se
vrací do období heydrichiády v článku Jan Balatka – Epilog
in memoriam. I Police nad Metují má zde své místo
v článku, kterým se připomíná dvacáté výročí založení
samostatné Základní umělecké školy. Sborník je k dostání
v obvyklých prodejnách a, samozřejmě, je k disposici i
v městské knihovně.
Ing. Václav Eichler

Rozpis lékařů stomatologické
služby leden 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.

15.1. – 16.1.

MUDr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 427
491 541 654

22.1. – 23.1.

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

29.1. – 30.1.

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

05.1. – 06.1.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov 119

491 547 139

12.2. – 13.2.

MUDr. Ladislav Růžička. ml
Poliklinika Broumov

603 479 132

 KNIHOVNA
Návštěva dětí z polské Swidnice

8. prosince 2010 jsme přivítali v knihovně návštěvu z
partnerské knihovny ve Swidnici. Přijelo 11 dětí a 4 dospělí,
včetně paní ředitelky swidnické knihovny. Po krátkém
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občerstvení jsme se vydali do kostela, kde se všech ujal pan
farář a s odborným výkladem nás provedl celým kostelem.
Před obědem si děti prohlédly vánoční výstavu a ozdobily
stromeček vlastnoručně vyrobenými a dovezenými
ozdobami. Po obědě nás čekalo Mikulášské překvapení v
dětském oddělení knihovny. Mikuláš, čerti a andělé přinesli
polským dětem malé dárky. Následovaly střídavě polské a
české koledy a vyprávění, jak se slaví Vánoce u nás a jak v
Polsku. Nakonec ještě focení u betlému na náměstí,
rozloučení a už se těšíme na další společná setkání.

Knihovna a město Police nad Metují
v rámci cyklu „Žijí mezi námi“ pořádají

výstavu starých
pohlednic Policka

ze sbírek
pánů Štěpána Horáka a Lukáše Kollerta,
spojenou s výstavou fotografií od prvně jmenovaného

Nejkrásnější vánoční ozdoby
Ve dnech 1. až 21. prosince 2010 proběhla v předsálí
Pellyho domů vánoční výstava ručních prací a zároveň
soutěž o nejkrásnější, ručně vyrobenou vánoční ozdobu.
Sešla se spousta krásných výrobků a bylo velmi těžké vybrat
ty nejhezčí. Všem, kteří se soutěže a výstavy zúčastnili,
děkujeme. Věřte, že každá vystavená ozdoba nebo ruční
práce našla svého obdivovatele či spíše obdivovatelku a
stala se inspirací pro další tvořivou práci.
Podle tajného hlasování se nejvíce líbily, a tudíž byly
oceněné ozdoby paní Kateřiny Nekvindové a Kateřiny
Berkové. Z dětských prací to byly výrobky Tomáše a Davida
Berkových, perníkové ozdoby Markétky Patzeltové a
papírové ozdoby Simony Zemanové. Jako kolektivy byly
oceněny práce dětí paní učitelky Matyskové z 2. A ZŠ Police
nad Metují, děti ze ZŠ Bezděkov a děti ze ŠD v Bukovici.
Všichni dostali drobné odměny.
Hana Jenková
Chystáme:
Humanitární organizace ADRA ve spolupráci s Knihovnou
města Police nad Metují sbírají autolékárničky pro
zdravotnické zařízení ITIBO v Keni v Africe. Od poloviny
ledna a během celého měsíce února můžete nosit svoje
autolékárničky do knihovny a to v čase, kdy je otevřená pro
veřejnost. V březnu bude zdravotnický materiál pro ITIBO
zdarma odvezen firmou Lagermax. Celková úspora za nákup
a převoz materiálu pro projekt v Itibo je tak odhadem
neuvěřitelných 400 000 Kč. Sbírat autolékárničky má smysl.
Za ADRU všem dárcům děkuje Magda Jakubská, Hronov

Knihovna a město Police nad Metují
v rámci cyklu „Žijí mezi námi“ pořádají
výstavu ze sbírek pana Jaroslava Škopa

V předsálí Pellyho domů od 2. – 23. února 2011
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
(sobota a neděle zavřeno).
Vstupné dobrovolné.

Společenské hry Albi
S koncem roku 2010 také vyúčtováváme peníze, které
knihovna od města obdržela z výhry v soutěži Obec
přátelská rodině. Za 30 tisíc korun jsme nakoupili dětské
knížky (šlo o úsporu našeho rozpočtu), 6000,- Kč byla částka
určená na výlet dětí během prázdninové akce Týden
v knihovně. Děti se podívaly do Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi a do Památníku Dr. Emila Holuba v Holicích.
Další kapitolou bylo setkání s autorem dětských knih. Do
částky 5000,- Kč se vešla Černá hodinka s plk. JUDr.
Michalem Dlouhým (doplněk hodin dějepisu - škoda, že
dospělí návštěvníci převažovali), beseda pro 3. třídy
s autorkou dětských knih Petrou Braunovou a dvě besedy
pro 9. třídy o moderní poezii s autorkou poezie Věrou
Kopeckou.
Poslední částku 4000,- Kč jsme dostali na nákup
společenských her do dětského oddělení. Obrátili jsme se
na firmu ALBI a jejího zástupce pana Michala Šmída. Firma
nám ochotně poskytla 30% slevu při nákupu her a nám se
tak podařilo vytvořit v knihovně v dětském oddělení herní
koutek, kde si děti mohou zahrát společenské hry a strávit
tak smysluplné odpoledne. Samozřejmě uspořádáme i herní
turnaj. Dík patří firmě ALBI za sponzorský dar.

Věra Plachtová

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 25. 1. 2011 v 19 hodin

Vzpomínka na parní mašiny
V předsálí Pellyho domů od 10. – 28. ledna 2011
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
(sobota a neděle zavřeno).
Vstupné dobrovolné.

Čtení se Senior klubem Ostaš
I v novém roce chystáme společné čtení pro naše
seniory. Sejdeme se 1. února, 1. března, 5. dubna a
3. května vždy od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Jsem ráda, že se ze společného čtení stává tradice. Již
jsme se společně zaposlouchali do řady knih českých
autorů. Pokračovat v poznávání české literatury budeme
také letos.
Velký dík patří panu Františkovi Pivoňkovi, který se
vždy vzorně připraví, a já doufám, že s potěšením nám na
každém tomto setkání předčítá.
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OBČANSKÝ PRŮKAZ

Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz
na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy
čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až
do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí
se získat modrou knížku.
Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech,
v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo
koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro
mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se
snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro
humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod,
některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné
dramatické a fatální.
Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období,
kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé
době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů,

revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy
stejně jako dnes…

Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna
Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška‐
Boková, Magdalena Sidonová, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří
Macháček, Václav Kopta, Oldřich Vlach, Matej Landl, Jan Vaši,
Jenovéfa Boková, Jakub Jánoš, Adam Kubišta, Lilian Malkina,
Lukáš Latinák, Marina Vyskvorkina, Juraj Nvota a další…
Přístupnost: mládeži přístupný
Tragikomedie ČR 2010 (137 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 1. 2. 2011 v 17 hodin

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
ČÁST 1
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním
pokračováním dobrodružství Harryho Pottera, které je
očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních
filmů.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství
Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami
na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři
nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála.
Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit.
Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro
všechny nepřátele Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem
začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i
Bradavice a terorizují a zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl
postavit. To nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají:
Harryho Pottera. Vyvolený se stal loveným. Smrtijedi hledají
Harryho všude, aby ho podle příkazu Voldemorta
přivedli....živého.
Harryho jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než
Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a
téměř zapomenutý příběh – legendu o relikviích smrti. A pokud
je legenda pravdivá, mohl by Voldemort získat neomezenou
moc a sílu, po které touží.
Harry netuší, že jeho budoucnost byla rozhodnuta
v minulosti, v ten osudný den, kdy se stal „chlapcem, který
přežil“. Harry Potter je každý den blíž k úkolu, na který byl
připravován od prvního dne, kdy vstoupil do Bradavic:
poslední bitvu s Voldemortem.
Režie: David Yates
Hrají: Hurt, Jason Isaacs, Helen McCrory, Bill Nighy, Miranda
Richardson, Alan Rickman, Maggie Smith, Timothy Spall,
Imelda Staunton, David Thewlis, Julie Walters a Bonnie Wright
Přístupnost: mládeži do 10 let nevhodný
Fantasy Usa 2010 (150 min)
Vstupné: 40 Kč

Úterý 8. 2. 2011 v 19 hodin

RODINKA

Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou,
Káčou, Zdeňkem, dvojčatyraubíři (dnes jsou z nich muži

v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými příslušníky, o
které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku
rozrostla.
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA
„zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu
v ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o
malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a
vzájemná soudržnost na prvním místě.
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění RODINKY hala a
kuchyně, kde se scházejí a řeší s humorem sobě vlastním
všechny trable a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné
rodinné chvíle… Nebo, a to je novinka, scházejí se v zimní
zahradě, kterou Zdeněk přetvořil na „tropy“. Pěstuje zde
orchideje, které by mu záviděl i slavný detektiv Nero Wolf.
Rodinné porady v tropech mají většinou tak trochu
tajnůstkářský ráz. Právě tady rodinná rada řeší třeba problém:
Jak se zbavit hodné, ale příliš zvědavé sousedky? Budou to tedy
opět setkání, která nabídnou chvíle nabité pozitivní energií a
rodinnou pohodou.
Jak zplodit potomka? Kdo vyprávěl malé Daisy pohádky o
Zelené Karkulce, Hodných jezinkách či Odbarvené zlatovlásce?
Jak dopadli Zdeněk a Káča na tanečních kurzech pro pokročilé?
Proč se Andulka schovává před tchýni? Jaký poklad zanechala
Babička rodince? Proč Pavle mizí z pračky ponožky? Kdo je
Míša a jak se vloupala k rodince? Jak se stal Pavel zámeckým
pánem? Proč se rodinný pes jmenuje Alarm? Jaké štědrovečerní
překvapení připravil pro rodinu „raubíř“ Petr? Kdo
„zamordoval“ vánoční kapry?... To je jenom několik málo
dějových motivů, o nichž se více dozvíte ve filmu…

Režie: Dušan Klein
Hrají: JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, DANIELA KOLÁŘOVÁ, JAROMÍR
HANZLÍK, PETR FORMAN, Lucie Vondráčková, Lenka
Vlasáková, Josef Polášek, Naďa Konvalinková, Radek Zima,
Tereza Kostková, Petr Kostka, Veronika Svobodová, Agáta
Zimová a další POLDINKY a pes ALARM
Přístupnost: mládeži přístupný
Rodinný film ČR 2010 (90 min)
Vstupné: 50 Kč
Úterý 22. 2. 2011 v 19 hodin

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Úterý 8. 3. 2011 v 19 hodin

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO
HNÍZDA
Úterý 22. 3. 2011 v 19 hodin

ART KINO  NORSKÉ DŘEVO
Úterý 29. 3. 2011 v 17 hodin

MEGAMYSL
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Úterý 5. 4. 2011 v 19 hodin

NEVINNOST
Úterý 26. 4. 2011 v 17 hodin

GULLIVEROVY CESTY
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOLÁROVO DIVADLO
Neděle 6. 2. 2011 od 19 hod

AFRICKÁ KRÁLOVNA

uvádí divadlo Palace
C. S. Forester
Adaptace: Věra Mašková;
Režie: Viktorie Čermáková
Hrají: Linda Rybová a
Hynek Čermák

Příběh o lásce a válce
Těžko by se hledal
nesourodější pár než jsou oni
dva. On, ostřílený lodník,
který už prožil na své lodi
Africká královna kdeco, a
jediné, po čem touží je v klidu
a v závětří užívat života. Ona
v závětří prožila celý svůj
dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny
netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných
činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské
morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné
lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná
situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný
názor na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak se
postavit německé hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou
povinností. Přesto spolu nakonec dokážou projet
nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné
mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a původní vzájemnou
nevraživost proměnit ve velikou lásku. Humorný i dramatický
příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit
zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první
světové války, baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto
neztrácí nic ze své působivosti.
Vstupné: 170 / 180 / 190 Kč
předprodej v Infocentru v Pellyho domech.

středa 9. 2. 2011od 9 a 10.30 hod

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Na motivy klasické pohádky K. J. Erbena napsala Kristina
Herzinová
Režie: Pavel Trdla
osoby a obsazení:
Princ:
Petr Svoboda / Pavel Paluba
Dlouhý:
Jan Meliš / Tomáš Moravski / Martin Šlenc
Široký:
Zdeněk Baláž / Josef Fryhauf
Bystrozraký: Daniel Binko / Petr Pivoňka
Královna:
Kristina Herzinová
Princezna:
Lucie Herzinová / Hana Hejlová
Pokladnice našich českých pohádek nabízí mnoho
příležitostí ke scénickému zpracování, aby se i dnešní děti
seznámily s těmito skvosty.
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Známý příběh je v podání Mladé scény Ústí nad Labem
obohacen o humornou konverzaci a veselé písničky pří
pohádkových postav, kteří doprovází hlavního hrdinu, na cestě
za vysněnou princeznou. Jsou to opravdu veselí chlapíci a mají
nejen dobré srdce, ale i výjimečné schopnosti.
Proti princovi stojí jeho nevlastní matka, která se z obavy o
trůn upíše peklu a získá tak kouzelnou moc nad jeho
vyvolenou. Princ ale díky svým přátelům překoná všechny její
překážky a zakletou princeznu vysvobodí. Zlo je potrestáno a
královna propadá peklu.
Heslo „Dlouhý, bystrý, široký umí dělat zázraky!“ zazní
v pohádce několikrát a dětem noví kamarádi ukáží, jak je
důležitá nezištná pomoc.
Příběh je provázen nejen písničkami a zajímavou scénickou
tvorbou, ale i světelnými a zvukovými efekty.
Věříme, že tato velká výpravná pohádka, určená dětem,
osloví diváky všech věkových kategorií.
Vstupné: 30 Kč
***********************************************************

NOVÉ TELEFONNÍHO ČÍSLO
V POKLADNĚ KOLÁROVA DIVADLA: 723 193 557

PELLYHO DOMY
TANEČNÍ KURZY pro mládež 2011
Přihlášky a platba v Pellyho domech
(PO a ST 9 ‐ 11,30 a 12 – 17 hod, ostatní dny do 15 hod)

Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
Kč 500,. Doplatek (Kč 700,) bude splatný na
začátku února 2011
Kurzovné zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů. Zahájení: sobota 10. září 2011
Kurz povedou taneční mistři Poznarovi z Č. Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje
problémy
ostatním
účastníkům
kurzu.
Při odhlášení z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek
15%, záloha je nevratná. Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332
Sobota 15. 1. 2011 od 20 hod, sál Pellyho domů
Pěkovské ženy Vás srdečně zvou na

BABSKÝ BÁL
Hraje skupina BTK. Vstupné 50 Kč.
Společenský úbor. Tombola.
Doprava zajištěna (autobus odjíždí z Honů v 19 hod)
Místenky možno zajistit u p. Kozárové tel 602 279 374
Čtvrtek 20. 1. 2011 od 19 hod, sál Pellyho domů

ISLAND  KOLEM DOKOLA
stopem za sopkami a gejzíry

aneb

cestopisná přednáška Jirky Lehejčka

Student Fyzické geografie na PřF UK
strávil díky poskytnutému grantu na
Islandu více než 5 měsíců, během nichž
kromě
studia
v Reykjavíku
–
nejsevernějším hlavním městě světa –
cestoval po ostrově uprostřed Atlantiku
dohromady více než 60 dní. Podíváme se
k bublající lávě, horkým řekám, na ledovce,
do
horských
výšin,
k nesčetným
vodopádům, ale i do drsného islandského

vnitrozemí, které je považováno za poslední divočinu v Evropě.
Proběhne krátký exkurz do tajů islandské kuchyně, která
mnohým našincům působí zažívací problémy už jen při
pohledu na nabízené pochoutky. Budete seznámeni s běžným
životem Islanďanů, se kterým byl autor v blízkém kontaktu a to
i díky způsobu cestování, který prozrazuje podtitul přednášky.
Ve zkratce se seznámíte s prací výzkumné skupiny islandských
glaciologů z University of Iceland, které se stal přednášející na
14 dní součástí. Přijďte se vtipnou formou dozvědět něco o
dechberoucím kousku Země, kde je Vám líto chodit spát a
každý den je nezapomenutelným.
Vstupné: 50 Kč

Sobota 22. 1. 2011 od 20 hod, sál Pellyho domů

FARNÍ PLES
Charitativní ples.
Výtěžek bude použit na stavbu nové kapličky v Ticháčkově lese.

Sobota 29. 1. 2011 od 20 hod,
sál Pellyho domů

4. OSTROSTŘELECKO 
MĚSTSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje Relax Band.
Vstupné vč. místenky: 100 Kč.
Předprodej od 10. 1. v IC.
Bližší informace budou na www.policko.cz
a plakátech.

PŘIPRAVUJEME
Neděle 13. 2. 2011 od 14 hod, sál Pellyho domů
Sokol Police n. M. a CKV Pellyho domy pořádají:

DĚTSKÝ KARNEVAL

Odpoledne plné her a soutěží. Masky vítány!
Vstupné: 30 Kč. Masky a děti: 15 Kč
Sobota 26. 2. 2011 od 19 hod

PTAČÍ KLEC

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret
Režie: Jaroslav Souček
Ptačí klec je původně divadelní hra – komedie od
francouzského dramatika Jeana Poireta, která se hraje na
českých pódiích pod názvem Klec bláznů.
A z této divadelní předlohy vycházel i úspěšný americký
film z roku 1996 Ptačí klec s Robinem Williamsem a Genem
Hackmanem v hlavních rolích. A z tohoto filmu jsme si vzali
předlohu i my.
Jedná se klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je
prostá a přímočará, jak už to v dobrých komediích bývá.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od v Infocentru v Pellyho domech.
sobota 5. 3. 2011 v 16 hod, Kolárovo divadlo

EVA a VAŠEK
Eva a Vašek Vás zvou na koncert s novým programem
pro rok 2011s promítáním.
Vstupné v předprodeji: 180, Kč (na místě 200, Kč)
Sleva ZTP a ZTP/P 25%
Předprodej: od 1. 2. 2011

POČÍTAČOVÉ KURZY
Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. a CKV Pellyho domy
Police n. Metují pro Vás připravili dva odpolední PC kurzy.
Místo konání: Pellyho domy, Police nad Metují
Moderně vybavená počítačová učebna s interaktivní tabulí
(po připojení datového projektoru se na ploše tabule zcela
reálně zobrazí obrazovka počítače.
Rukou, ukazovátkem či tužkou lze ovládat PC, vyhledávat a
zobrazovat informace z Internetu apod.)
Kurz vede zkušená lektorka.

MS EXCEL 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY
Délka: 20 vyučovacích hodin (1 h = 45 min) / 5 dnů
Forma výuky: odpolední výuka 15.30 – 18.30,
úterý/čtvrtek
min. počet účastníků: 6 na 1 kurz
Termín: únor  začátek 10. 2. 2011 (přihlášky do 7. 2.)
Charakteristika:
Kurz je určen začínajícím uživatelům programu MS Excel
2007. Uchazeči získají přehled o možnostech tohoto programu,
naučí se používat nejběžnější operace, provádět základní
výpočty, formátovat tabulky a vytvářet grafy.
Hlavní témata kurzu:
• pracovní prostředí MS Excel 2007,
• uložení sešitu, pojmenování sešitu, práce s více sešity
najednou
• sešit, list, buňka, oblast buněk
• přesouvání, kopírování a vkládání buněk
• kopírování, přesouvání, přejmenování a odstranění
listu
• formát buněk, zarovnání, písmo
• základní funkce – suma, počet, max, min, průměr
• řazení údajů v tabulkách, ukotvení řádků a sloupců
• vytváření a úpravy grafů
• používání nápovědy programu MS Excel
• předtiskové úpravy, tisk
Cena kurzu: 1 400 Kč včetně DPH
Certifikace: Osvědčení o úspěšném absolvování
kurzu

MS POWERPOINT 2007
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Délka: 20 vyučovacích hodin (1 h = 45 min)/ 5 dnů
Forma výuky: odpolední výuka 15.30 – 18.30,
úterý/čtvrtek
min. počet účastníků: 6 na 1 kurz
Termíny:
1)leden  začátek 25. 1. 2011 (přihlášky do 21. 1.)
2)březen  začátek 1. 3. 2011 (přihlášky do 25. 2.)
Charakteristika:
Kurz je určen především uchazečům, kteří jsou začátečníky
a s tímto softwarem se doposud nesetkali, nebo jsou jejich
znalosti programu pouze elementární. Posluchači se naučí
pracovat se snímky, textem, objekty, grafikou, tabulkami,
smartarty, grafy a diagramy. Naučí se upravovat vzhled
prezentace, používat základní efekty, připravovat podklady,
tisknout prezentace a prezentace předvádět.
Hlavní témata kurzu:
• pracovní prostředí programu MS PowerPoint 2007
• typy zobrazení, měřítko zobrazení jednotlivých
snímků/celé prezentace
• práce se snímky (nový, kopie, duplikát, rozložení
snímku, barevné schéma, pozadí), šablona návrhů
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•
•
•
•
•
•
•

formátování textů
vkládání objektů – obrázek, textové pole, automatický
tvar, tabulka, graf, diagram
animační schémata, přechod snímku
nastavení snímků
používání nápovědy programu MS PowerPoint
spuštění prezentace
tisk – snímků, osnovy, podkladů a poznámek

Cena kurzu: 1 400 Kč včetně DPH
Certifikace: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
Přihlášky a bližší informace na www.policko.cz nebo v
Infocentru: Masarykovo nám. 75, Police nad Metují, tel.
491 421 436
Kurzovné se hradí vždy zároveň s podáním přihlášky
na počítačový kurz!!

RŮZNÉ
Polická univerzita volného času 2011

Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin.
Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i pro veřejnost
za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Termíny jarního semestru: 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23.
3. a 6. 4. 2011
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude probíhat
před první přednáškou každého semestru od 13.45 hodin.

ZUMBA v Pellyho domech

Od ledna 2011 máte možnost cvičit pravidelně ZUMBU
s Pavlínou v Pellyho domech v Polici nad Metují.
 pondělky od 19 do 20 hod
 středy od 19,30 do 20,30 hod
Jednorázové vstupné: 60 Kč

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od
nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18,
otevřeno je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin, 1. 1.
2011 zavřeno. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle
491 433 722,
příp.
elektronicky
na
adrese
muzeumna.expozice@seznam.cz.

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

Police nad Metují - stará škola - Dřevěnka
„Budiž světlo – od louče až k žárovce“
Regionální muzeum v Náchodě si dovoluje pozvat
obyvatele i návštěvníky Police nad Metují do staré polické
školy „Dřevěnky“ na již tradiční vánoční výstavu. V tomto
roce je pro návštěvníky připravena výstava nazvaná „Budiž
světlo“ s podtitulem „Od louče až k žárovce“. Slavnostní
zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 16
hod. Výstavu pak bude možné navštívit od pátku 10.
prosince 2010 až do neděle 23. ledna 2011, denně mimo
pondělky. Zavřeno bude také ve dnech 24. - 25. 12., 31. 12.
2010 a 1. 1. 2011.
Výstava na základě sbírek z depozitářů Regionálního
muzea v Náchodě mapuje vývoj osvětlování. Zastoupena
jsou především svítidla z měšťanských domácností, ale i
venkovských stavení, stejně jako cechovní lucerny nebo
lampy a svícny z kostelů a synagog.

Termíny trhů v roce 2011
23. 4. 2011 Velikonoční trh
13. a 14. 8. 2011 Polická pouť
12. 11. 2011 Martinský trh
3., 10. a 17. 12. 2011 vánoční trhy, vždy 8.00 až 14.00 hod

POLICKÁ POUŤ 2011

se bude konat v termínu 13.  14. 8. 2011

Přehled kulturních akcí
pořádaných Regionálním muzeem
v Náchodě v měsíci lednu 2011
Mistr Jan Hus
Ve dnech 14. až 30. ledna 2011 si mohou návštěvníci
v budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18
v Náchodě prohlédnout putovní výstavu z projektu Zlatá
cesta Karla IV. s názvem Mistr Jan Hus. Výstavu připravila
Základní škola Komenského v Náchodě ve spolupráci se
zahraničními partnery: kromě České republiky se jí
zúčastnily děti z Lucemburska, Německa a Polska. Otevřeno
bude denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2011 od 16 hodin.
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Časově nejstarší období reprezentují zejména různé
typy loučníků. Představeny jsou také hoblíky na výrobu
loučí a různě konstruovaná křesadla na rozdělávání ohně.
Nejpočetněji zastoupeny jsou však svícny. Vedle prostých
venkovských drátkových a dřevěných svícnů jsou vystaveny i
slohově ovlivněné svícny z měšťanských pokojů.
Představeny jsou také liturgické svícny, například židovské
ze zbořené náchodské synagogy, či svícny a věčná světla z
křesťanských kostelů. Výstava dokumentuje i další druhy
svítidel, mimo jiné dva originální římské kahánky, ale i
pokročilejší typy olejových a petrolejových lamp různé
konstrukce z poloviny 19. století a nádobky na olejové
světlo z 20. století. Dále jsou vystavena pracovní
osvětlovadla, jako hornické svítilny, karbidové lampy,
formanské lucerny či dřevěné přenosné lucerny. Upozornit

lze také na kolekci luceren z počátku 19. století
používaných při slavnostních příležitostech členy cechů v
Polici n. Met. Pominout nelze rovněž různé příklady
elektrických lampiček a jiných osvětlovadel. Jako
zajímavost lze jmenovat žárovku z první světové války
s vyobrazením císařů Františka Josefa I. a Viléma II. Výstavu
vhodně doplňují i dobová vyobrazení a reklamy.

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE ZVE NA

6. PLES ZASTUPITELSTVA
OBCE VELKÉ PETROVICE
KLUB HASIČŮ V SOBOTU
DNE 15.1.2011
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN.
K TANCI A POSLECHU HRAJE MODEUS, VED. JAN NÝVLT
VSTUPNÉ 35,- KČ.
VÝBORNÁ KUCHYNĚ – ŠIMONKOVI.
SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE. BOHATÁ TOMBOLA. SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ.

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

36.PLES

který se koná 29.1.2011
ve 20,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola
Hudba „DUO HONZA a RADKA“ z Nového Města n.M.
Vstupné 60,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 30.1.2011, ve 14,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole,
se spoustou soutěží a tancem v rytmu disco.

Sobota 4.12.2010

Odpoledne
jsme
zpestřili
svým
vystoupením
"Mikulášskou" Dobročinného fondu pro pozůstalé. Děti ze
školy předvedly dvě pohádky, několik písniček a básniček,
pohybově ztvárnily písničku "Létající Čestmír".
Vystoupení se dětem moc povedlo a tak doufáme, že se
i líbilo. Každý vystupující byl odměněn čokoládovým
Mikulášem + malým dárkem. Škola též dostala finanční
odměnu, za kterou jsme koupili vánoční dárky pro školní
družinu. Děkujeme.
Marie Vaisarová

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 16.12.2010
jsme
uspořádali
ve
Vojtěchově pohostinství
Vánoční besídku.
Tak jako každý rok se
střídala
jednotlivá
vystoupení dětí ze školky
a školy. Pásmo bylo
proložené
písničkami,
básničkami i pohybovými
tanečky. Děti se velmi snažily, aby se jim vše povedlo.
Nálada byla opravdu skvělá.
Po loňské dobré zkušenosti jsme uspořádali i výstavku
vánočních výrobků. Kdo chtěl, mohl si za drobný peníz
koupit pěknou drobnost, většinou vyrobenou dětmi.
Na pěkném programu se podíleli všechny učitelky ZŠ i
MŠ, pomoci přišli i ostatní zaměstnanci školy, kteří zajistili
již zmiňovanou výstavu. Skvělé občerstvení bylo v režii
Vojtěchových. Děkujeme.
Na vstupném + prodeji jsme získali částku kolem 2000
Kč. Všem mnohokrát děkujeme.
Marie Vaisarová

Vánoce v MŠ a ZŠ na Bezděkově
Protože
děti
z
MŠ
předvedly
na
čtvrteční
besídce
skvělé
výkony,
navštívil školku hned druhý
den Ježíšek. Donesl spoustu
dárečků na hry i zábavu.
Školáky ve školní družině
navštívil pak v pondělí
20.12. I sem donesl velmi
zajímavé a pěkné dárky.
Školáci se po tři dny - tj.
od pondělí 20.12. do středy
22.12. poctivě teoreticky i
prakticky připravovali na
prožití Štědrého dne a
Vánoc. Seznamovali se ze
zvyky a tradicemi, porovnávali, které dodržují doma a které
vůbec neznají. V praxi si i některé vyzkoušeli - např.
pouštění lodiček, vůni "Františka", pečení vánoček.
Za školu na Bezděkově přejeme všem krásné svátky a do
nového roku hlavně hodně zdraví.
Marie Vaisarová

Zápis dětí do 1.tříd

Začal měsíc prosinec, který je ve znamení příprav na
vánoční svátky. I my jsme začali s pilnou přípravou.
V sobotu ráno pět dětí pomohlo přivítat pěknou
básničkou spolu se zástupci obecního úřadu nové občánky
Bezděkova nad Metují.

Základní škola a Mateřská
škola v Polici nad Metují, Na
Babí 190, oznamuje všem
rodičům dětí narozených
v době od 1.9.2004 do
31.8.2005, že zápis dětí do
první třídy proběhne ve
středu 9. února 2011
v odpoledních
hodinách.
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Podrobnější informace a dotazníky pro rodiče obdrží rodiny
do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Petrovice, OÚ Bezděkov a OÚ Česká
Metuje (bez trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou
ohlásit na ZŠ osobně nebo telefonicky na tel.č. 491 580081.
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky,
musí Vaše dítě zápis také absolvovat. O dalším postupu se
domluvíte (po zápise) se zástupkyni ředitele školy.
Mgr. J.Šulcová

s uspokojením konstatovat, že jsme jako přípravu na
Vánoce udělali něco užitečného pro naše těla. A navíc, byl
to takový malý návod k soukromému pokračování v
budoucnosti. Vřelé díky, milé spolužačky, máte to u nás
schované. Příště možná, my muži, pozveme zase vás třeba
k fotbalovému klání.

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Na
1.
prosince
byla
původně
připravena přednáška bývalého ředitele
Rádia Svobodná Evropa Pavla Pecháčka.
Pro špatnou sjízdnost na českých silnicích
však byla jeho návštěva v Polici nad
Metují zrušena a místo toho absolvovali
posluchači náhradní program.
V hudebním úvodu přišly posluchače pozdravit dvě
mladičké žačky smyčcového oddělení polické ZUŠ, sestry
Pospíšilovy. Mladší, šestiletá Fanynka předvedla na
violoncello svého Vivaldiho a starší, osmiletá Klárinka se
pochlubila na houslích Paganinim. Posluchači pak odměnili
jejich pěkné vystoupení potleskem. Bylo to milé, takové
předvánoční uvítání.
V náhradním programu pak posluchači shlédli filmový
dokument s názvem Otec nezvěstný, vyrobený našimi
šikovnými filmaři z grafického studia ZUŠ. Dokument
(mimochodem, promítaný i v televizi) pojednává o
dvojnásobném emigrantovi, spisovateli Egonu Hostovském,
o jehož životě a díle nám v loňském roce v rámci PUVČ
vyprávěli jeho dcera, paní Olga Castiellová – Hostovská a
PhDr. Václav Sádlo. A film je vlastně také takovým
vyprávěním paní Hostovské o jejím otci a své vzpomínky
přidávají ještě herec Miloň Čepelka a spisovatel Arnošt
Lustig. Ve druhém filmu, Italské Alpy, nás autor snímku,
pan Oldřich Jenka, pozval na výlet do vysokohorského
prostředí Alp. V příjemném prostředí společenského sálu
Pellyho domů, při sklence vína nebo šálku kávy či čaje jsme
absolvovali náročné turistické putování kouzelnými místy
těchto velehor a obdivovali jejich malebné scenérie. Velmi
pěkný snímek a možná pro někoho i pozvánka na příští
dovolenou. Pod dojmem obdivuhodných sportovních výkonů
pak posluchači odhlasovali přídavek k podzimnímu semestru
PUVČ – ještě jednu lekci navíc a s tělovýchovnou tématikou!
A tak se ve středu 8. prosince posluchači sešli v Pellyho
domech na poslední akci tohoto roku. V hudebním úvodu
zazněla Balada Eugena Isaye v krásném provedení houslistky
Markétky Nádvorníkové z polické ZUŠ a následující potlesk
byl jistě zcela zasloužený. Potom už nastoupila skupina
hronovských sokolských cvičenek a předvedla ukázky ze
svého vystoupení na festivalu v Portugalsku. I jejich výkon
byl oceněn velkým potleskem.
Následovalo promítání
snímků z místa konání festivalu, města Portimao, které leží
na jihu Portugalska v turisticky atraktivní provincii Algarve.
Pak ale následoval překvapivý vánoční dárek od našich
hronovských kolegyň a zároveň tak trochu „podpásovka“.
Pozvaly totiž přítomné na parket, ale nikoliv k tanci, ale ke
společnému cvičení, jakémusi aerobiku, prý na protažení
všech svalů i kloubů. A tak se všichni přítomní, bez výjimky,
pod odborným vedením paní Jany Ševců, instruktorky
zdravotní tělesné výchovy Podkrkonošské župy Jiráskovy,
jali ohýbat svá těla, poskakovat, kroutit končetinami a
provádět mnohé další často dosud neznámé pohyby.
Náhodný pozorovatel by byl jistě nadšením bez sebe,
zvláště při pohledu na povedené taneční kreace mužů
spojené s máváním bílými šátky. Leč cvičení skončilo, nikdo
nezkolaboval, nikdo se nezranil a naopak, mohli jsme
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Takový byl, řekněme trochu nečekaný, závěr první
dekády Polické univerzity volného času. Deset let, to je
příležitost ke vzpomínání, k zamyšlení, ale také
k poděkování. A nám, posluchačům tedy nezbývá než
poděkovat všem, kteří se těch deset let starali o to, aby
tato univerzita fungovala k naší spokojenosti. Vyjmenovat
je, to by byl jistě dlouhý seznam, ale přece jen jedno
jméno za všechny by zde zaznít mělo. Jméno toho, kdo
tehdy před deseti lety měl ten šťastný nápad založit
Polickou univerzitu volného času a po celých těchto deset
let dokázal i při své náročné funkci obětavě a trpělivě
zajišťovat její program. Paní Ido, děkujeme.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Výlep plakátů v Polici nad Metují
STATISTIKA
K 31.12.2010 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4257 obyvatel.

JUBILEA = = = = = = = = =
V prosinci 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
pan František Pivoňka
80 let
pan Otto Kult
pan Josef Nosek
85 let
paní Jarmila Štanclová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny 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.

Tuto službu v Polici nad Metují zajišťuje pan Jaroslav
Škop, který má od města pronajaty plakátovací plochy.
Najdete ho na adrese popř. telefonu:
Jaroslav Škop, Horní 298, 549 54 Police nad Metují, tel:
602 838 054, e-mail:jaroslavskop@tiscali.cz.
Také je možné zajistit výlep prostřednictvím poštovní
přihrádky P.O. Box 1 na pobočce České pošty v Polici nad
Metují. Pokud budete chtít využít tuto službu je zapotřebí
přiložit objednávku s kontaktními údaji pro vystavení
faktury či platby hotově.
Ceník výlepu plakátů:
2
14 dnů
15 – 21 dnů
22 – 30 dnů
cm
0 – 1240
10,14,18,1241 2300
14,19,24,2301 – 4600
18,21,32,4601 – 6000
20,30,40,6001 a více
25,35,45,Nejnižší účtovaná částka 50,- Kč
Přelepka 3,-Kč/kus
EXPRES 100% přirážka
Sekretariát MěÚ

SVATBY
Neoddáváme – v prosinci nežádali žádní adepti o vstup
do svazku manželského. Pomalu nabíráme žádosti na příští
sezonu ☺. V obřadní síni nadále probíhá rekonstrukce,
pravděpodobně do konce ledna.

ZLATÉ A DIAMANTOVÉ SVATBY = =
Vážení občané, pokud v roce 2011 budete mít výročí 50
nebo 60 let od uzavření manželství, ale neměli jste oddavky
v Polici nad Metují, rádi pro Vás zlatou či diamantovou
svatbu připravíme. V případě zájmu se přihlaste na matrice
našeho úřadu, případně u předsedkyně Komise pro obřady a
slavnosti pí Šváblové.

NALEZENÉ KLÍČE
Jedna z činností v kanceláři matriky je evidence ztrát a
nálezů. Máme tu, krom jiného, i soustu nalezených klíčů.
Jestliže jste v posledních letech ztratili klíče a mohli by pro
Vás mít i po delší době význam, přijďte se podívat. Mezi
nalezenými klíči je i spousta bezpečnostních klíčů i klíčů od
aut.
Do bedny s klíči můžete přijít nahlédnout nejlépe
v úřední den, tj. v pondělí a středu v čase 8-11,30 a 12,3017 hodin.
Dagmar Hambálková, matrikářka

OPRAVA - Zpráva o činnosti komise pro
obřady a slavnosti MěÚ za rok 2010
V minulém čísle byl otisknut článek „Zpráva o činnosti
komise pro obřady a slavnosti MÚ za rok 2010“. Při
přepisování tohoto článku došlo k chybě a některé údaje
byly zveřejněny nepřesně a některé vůbec. Tímto se všem
poškozeným omlouváme a uvádíme věci na pravou míru.
Následující úryvek z článku je již bez chyb.
Tak teď trochu té statistiky:
Jubilea 70 a 75 let
- k těmto jubileím zasíláme
blahopřejné gratulace, letos jich bylo 63.
Jubilea 80, 85, 90 a více let - osobní návštěvy členů
komise s malým dárkem a gratulací. Letos 56 návštěv u
jubilantů v Polici n. Met., 9 návštěv v obci Pěkov a 9
v obci Hlavňov.
Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Martina Golová

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov
za rok 2010
První pořádanou akcí v roce 2010 byl 11. Babský ples na
Hvězdě.
Do konce května jsme zajišťovaly v hlavňovské
tělocvičně cvičení žen s cvičitelkou pí Pavlovou.
Po
rekonstrukci ZŠ v Suchém Dole se toto cvičení přesunulo
zpět do tamní nové tělocvičny. Zájemkyně o toto cvičení
tam mohou dojíždět společně s námi autem každé úterý od
19 hodin.
V červnu se konal Dětský den, o kterém jsme
informovaly v jednom z minulých čísel PM.
Naše tradičně pořádané akce jsme rozšířily o pravidelné
cvičení dětí. Scházíme se od září každý pátek v hlavňovské
tělocvičně.
V říjnu jsme pro děti uspořádaly Drakiádu, ze které si
odnesly nejen čokoládové medaile a sladké odměny, ale i
perníkové draky, které jsme pro tuto příležitost upekly.
V listopadu jsme přivítaly ve zdejší klubovně pí Marušku
Ryšavou, aby nám v doprovodu p. Josefa Nentvicha a p.
Josefa Rottera zahrála k poslechu i tanci při již pátém
„Posezení pro seniory“.
Také jsme uvítaly v tomto roce jediného „hlavňovského“
novorozence a předaly mu malý dárek.
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Na konci listopadu jsme vyrazily na výlet do Liberce, kde
jsme s dětmi v Centru BABYLON navštívily IQ Park a
zrcadlové bludiště.
V prosinci se na cvičení dětí přišli podívat i čerti a i když
z počátku naháněli hrůzu, přinesli dětem sladkou nadílku.
Na závěr bychom chtěly popřát všem našim příznivcům
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2011 a srdečně
zveme na Hvězdu na 12. Babský ples, který se koná v
sobotu 29.1. 2011.
Za Hlavňovské ženy D. Krausová

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Hvězdička stříbrná dopadá na zem a všechno kolem
mění se rázem...
To se povedlo, co? Je-li hvězdičkou myšlen sníh, pak
realita je trochu jiná, poezie jde stranou a nastupují
košťata, hrable a „voršouvy“ (převzato z Němčiny) Vyhazuj,
vymetej! Když se pak TRPASLÍK vyhrabe z té bariéry a
s uspokojením sám sebe pochválí za to „dílo“, vymetenou
cestičku, ejhle, PLUH a fůra té bílé nádhery je zpět tam,
odkud jsme ji vyházeli a je tu repríza. Přes tuto anabázi
zima je krásná a sníh k ní patří. Touto pohádkovou,
Ladovskou krajinou, se prokousalo 84 členů Senior klubu
Ostaš obtěžkáno dárky do TOMBOLY, aby si v předstihu již
15. 12. prubli Vánoce. Dárečky, ty udělají radost, i třeba
maličkost potěší. U našeho stolu se tak stalo, TALÍŘEK
Z TOUŽIMI – PSČ 364 01 a to nás posunulo a uvažujeme o
zájezdu do této tolik turisty vyhledávané lokality a tam
rajzovat.

Program zahájily děti z MŠ a caparti z MaMiNy. Děti nic
nerozhodí, tréma nebyla a obě tématická vystoupení byla
odměněna hurónským potleskem. Sladká odměna za kuráž?
Mohly spapat Mikuláše. Aktérky byly pí uč. J. Obršálová a
pí uč. Važanová na klavír a maminka pí Černohorská.
Podařilo se jim to pěkně a pobavili jsme se dobře a budeme
se na ně těšit i do budoucna...
TOMBOLA po krátkém přerušení pod odborným vedením
p. Fr. Pivoňky a za asistence pí Kollertové zdárně
pokračovala, ale pauzy využili HOSTESKY, aby si vydechly
od mezistolového sálového sprintu při hledání výherců.
Příště pro takovýto orientační běh pořídíme RATLÍKA –
ČUCHAČE!
Paní hospodářka J. Němečková připomínala částku 100,Kč a čl. průkazku do příštího setkání, 19. 1. 2011, bude se
štemplovat! Chrámový sbor, umělecký vedoucí pan J. Kasal,
bylo další překvapení. Sladěné hlasy, lahodné tóny kytar a
doprovodný text čtený pí K. Vídeňovou, nám dokreslil tu
předvánoční dobu. Literát pan ing. V. Eichler dal
dohromady text:“Vánoce – Police“ a to mělo premiéru.
Blahopřejeme.
Stisky rukou, milá přání, úsměv, ale i lesk v očích se
nedalo přehlédnout a tak LAMPIONY ŠTĚSTÍ, ty zprovoznil p.
M. Jirásek, se vznášely nad náměstím vzhůru ke hvězdám.
Každý si měl něco hezkého přát. Tajemství, ale ve vzduchu
bylo cítit touhou, abychom byli zdraví, šťastní a veselí,
bohatě stačí.
Den 15. 12. 2010 pomalu končil. Odpoledne za sebou
zavřelo vrátka, aby se otevřela další, večeru a noci. Devět
jich před námi bylo, z toho jedna DLOUHÁ.
Zapomněli jsme na malichernosti, nesváry a ty krásné
Vánoce prožili mezi těmi, které milujeme a oni nás a s číší
přivítali právě narozený rok 2011! Ať je šťastný a pokud
budete mít chuť, upéct ještě vánočku její symboly jsou
tyto:
spodní 4 pletence = slunce – voda – země – vzduch
další 3 pletence = láska – víra – naděje
vrchní 2 pletence = dobro a zlo
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

Poděkování

Předsedkyně H. Pivoňková uvedla milou návštěvu,
představitele města pí starostku Idu Seidlmanovou a novou
tvář ve funkci místostarosty pana Bc. J. Škopa. Potěšili oba
a jejich přání k prožití klidných Vánoc, a to nejlepší do
nového roku 2011 bylo sympatické. Díky. Pan ved. M. Exner
s kolektivem připravili slavnostní menu a tak byli všichni
spokojeni. PUNČ – ŘÍZEK, BRAMBOROVÝ SALÁT – CUKROVÍ,
šmakovalo určitě.

Náš veliký dík patří panu M. Exnerovi a
spolupracovníkům za celoroční přízeň, ochotu a toleranci,
výborné menu a splnění našich požadavků.
Zároveň se omlouváme za některé malé „hříchy“, jsme
lidé chybující, i to patří k věku.
Spokojené konzumenty, zdravíčko, radost z každého dne
a práce, kterou děláte, i v roce 2011 upřímně přeje
Senior klub Ostaš

DUHOVÁ PREVENCE

projekt Královéhradeckého kraje
V důsledku hospodářské krize roste nezaměstnanost a
s tím také rizika předlužení domácností. Podle informací
občanských poraden stoupá počet osob, které snížení
příjmů řeší využitím úvěru a s tím se dostávají do dluhové
pasti.
Dluhová problematika zároveň patří k nejčastějším
tématům
řešeným
občanskými
poradnami
v Královéhradeckém kraji (cca 15% dotazů).
Ukazuje se, že velká část těchto klientů přichází až na
poslední chvíli a nepřipravená – dřívější a lépe připravená
intervence by výrazně zvýšila úspěšnost řešení jejich
situace.
Množí se případy, kdy jsou dluhy postiženi již studenti
středních škol, kteří využívají krátkodobé spotřebitelské
úvěry pro nákup mobilních telefonů nebo dalšího zboží. Na
poradny se obrací pedagogové středních škol a dětských
domovů s žádostmi o pomoc a radu, jak situaci řešit.
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Připravenost na řešení takové situace se studenty nebo zařízení
finanční gramotnost do výuky je minimální.
Projekt na tyto skutečnosti reaguje podporou spolupráce
mezi
jednotlivými
pomáhajícími
profesemi,
školením
pedagogických a dalších pracovníků a osvětou mezi ohroženými
skupinami. Navazuje také na minulý projekt Dluhy trendem
současnosti, který poukázal na to, že zadlužení je
v Královéhradeckém kraji významným problémem.
hlavním cílem projektu je předejít neúměrnému zadlužení
u ohrožených skupin obyvatel a zmírnit následky předlužení.
Dílčími cíli projektu je například zvýšení informovanosti
osob ohrožených zadlužením o dostupných způsobech pomoci,
zlepšení schopnosti pomáhajícím pracovníků reagovat na
problémy klientů spojené se zadlužením, podpora výuky
finanční gramotnosti a prevence zadlužení na středních školách
a zajištění bezplatného odborného poradenství pro osoby řešící
důsledky předlužení.
Odborné dluhové poradenství poskytují BEZPLATNÉ tyto
poradny:
Občanská poradna Hradec Králové - Veverkova 1343, Hradec
Králové, 498 500 357, ophk@ops.cz
Občanská poradna Náchod - Hálkova 432, Náchod, 498 500 357,
opnachod@ops. cz, více na www.khk-dluhy.cz

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie v lednu 2011
Námět známky: Sčítání lidu,
domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011, konkrétně
bude sčítání směřováno k půlnoci
z 25. na 26. března. Poprvé v
historii budou sčítat všechny země
Evropské unie ve stejném roce.
Rok 2011 má pro české sčítání
přinést řadu novinek. Sčítání lidu
se na našem území provádí
pravidelně od roku 1869.
Způsob tisku: plnobarevný
ofset v barvách černé a zelené.
Námět známky: Na známce je
vyobrazen
Kašpar
Maria
ze
Šternberka. Narodil se 6. ledna 1761
v
Březině.
Byl
jedním
z
nejvýznamnějších přírodovědců první
poloviny 19. století. Specializoval se
zejména na botaniku, geologii a
paleontologii. Je považován za
jednoho
ze
zakladatelů
paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé a
neocenitelné
sbírky
nerostů,
zkamenělin a herbářových položek.
Ty se staly základem sbírek
Národního muzea v Praze, které

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení

na vedoucí stavebního úřadu
druh práce :
místo výkonu práce :
platová třída :
pracovní poměr:

Výkon stavebního řádu
Správní obvod MěÚ v Polici n.M.
10. platová třída
na dobu neurčitou

Předpoklady:
 dosažení

18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku a předpoklady dané
§2 zákona 451/1991 Sb.

Kašpar Maria založil.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v kombinaci s
barevným ofsetem v barvách zelené olivové, temně vínové
a černé.
Stanislav Plachta

Požadavky:

Astronomický klub
Police nad Metují

 dosažené vzdělání - VŠ technického (právního směru)
 orientace ve stavebním zákoně, organizační schopnosti
 řidičský průkaz skupiny B
 velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet, GIS)

Výhody:
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti
 praxe ve státní správě

Uzávěrka přihlášek : 26. ledna 2011 do 15 hodin
Termín nástupu : 1. 4. 2011
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují,
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz

ZIMNÍ OBLOHA
Připojená mapka zobrazuje charakteristická souhvězdí
zimní oblohy. Pohled jižním směrem v lednu kolem 21.
hodiny, výška Plejád cca 65° nad jižním obzorem.
Jasné
1
2
3

hvězdy zimní oblohy:
Capella
4 Prokyon
Castor
5 Sirius
Pollux
6 Rigel

7 Betelgeuse
8 Bellatrix
9 Aldebaran

Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 životopis





s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
znalostí a dovedností týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
popř. doklad o jeho vyžádání,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o splnění předpokladů uvedených v § 2
odst. 1 písm. d) až h) zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon)
ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1
zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon), popř. doklad o jeho
vyžádání,

Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na
základě písemných přihlášek.

Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ - 491 541113, 728 986 341

Za povšimnutí stojí známá otevřená hvězdokupa
Plejády. ( Kuřátka, M 45, NGC 1432 ) Na obloze ji uvidíme i
pouhým okem. Svým vzhledem na první pohled připomíná
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mlhavý obláček. Pozorovatel s dobrým zrakem rozezná v
Plejádách nejméně 6 hvězdiček. Za dobrých světelných
podmínek v místech, kde neruší umělé osvětlení jich
můžeme napočítat i více než 10!
Hvězdokupa Plejády je seskupení více než tisíce hvězd.
Jeji krásu nám odhalí teprve dalekohled a astronomická
fotografie. Krásné fotografie Plejád byly prezentovány na
výstavě astrofotografií, která se konala v dubnu minulého
roku v Pellyho domech.
O Plejádách se píše i v Bibli, Starém zákonu Jb 38,31
Jb 9,9 Am 5,8.

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
12. ledna v 16 hodin 43 minut uvidíme ISS nad západním
obzorem. Pak prolétá souhvězdím Orla kde v 16 hodin 44
minut 50 sekund prolétne v těsné blízkosti jasné hvězdy
Altair. V 16 hodin 46 minut 35 sekund uvidíme ISS cca 6°
jižně od Jupitera.
13. ledna začíná přelet ISS v 17 hodin 10. Jasnost stanice
bude podstatně menší než 12. ledna.
Termíny přeletů mezinárodní orbitální stanice můžeme
snadno zjistit na www.heavens-above.com Nejprve ale
musíme vyplnit zeměpisnou polohu místa ze kterého
budeme pozorovat. Na zmíněné stránce nalezneme
okamžiky přeletů mnoha dalších družic včetně záblesků
komunikačních satelitů sítě IRIDIUM.
Zatmění Slunce 4. ledna jsme pro inverzní oblačnost
nemohli pozorovat. Příští zatmění Slunce budeme v případě
příznivého počasí pozorovat až 20. března 2015.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. ledna v 11 hodin 18 minut vstupuje do
znamení Vodnáře, v lednu se den prodlouží o 1
hodinu a 7 minut,
3. ledna v 19 hodin je Země Slunci nejblíže
(147,1 miliónu km),
4. v novu, 12. v první čtvrti, 19. v úplňku, 26. v
poslední čtvrti,
v období mezi 1. až 15. lednem ráno nízko (8°)
nad východním obzorem,
ráno (20°) nad jihovýchodním obzorem,
není pozorovatelný,
večer (40°) nad jižním obzorem v souhvězdí
Ryb,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Panny,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let, které se již naučily chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování - program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů. Na tento program je nutné se přihlásit a to na tel.:
728334087 pí Pohlová
nebo přímo v MC, a to každé
dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
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Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Kroužky a kurzy – doplňující informace
Každé úterý v 16.hodin - Keramika pro nejmenší
spojená s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové.
Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou
hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření
z jiných a netradičních materiálů. Vzhledem k vysokému
zájmu jsme se rozhodli rozdělit kroužek na dva-pro mladší a
starší děti, které budou probíhat v úterý od 16. a od 17.
hodin. Díky této úpravě jsme získali více prostoru pro
tvoření dětí, tímto také vzniknou další volná místa na tomto
kroužku. Přihlásit se můžete kdykoliv během roku na tel.:
728 334 087 u lektorky pí. Pohlové nebo přímo v mateřském
centru.

Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – abychom mohli vyhovět všem
maminkám v jejich zájmu o cvičení, přesunuli jsme ho na
čtvrteční podvečer, hlásíme stále dost volných míst!!!
Klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Při účasti alespoň 4 osob je
cena 150,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení bude
probíhá jednou za týden. Lekce trvá 60 min.

Doplňkový program v mateřském centru
Přednáška - Homeopatie pro samoléčení – ve
čtvrtek 13. ledna v 16 hodin.
Přednáška o homeopatii se zaměřením na akutní nemoci a
okrajově i pomoc při úrazech. Přednášející Mgr. Kamila
Wiležinská z Trutnova se zabývá klasickou kentiánskou
homeopatií již 15 let. Prošla různými kurzy, je absolventkou
University Karlovy. Jejími klienty jsou převážně děti,
následně pak jejich rodiče. Klasická homeopatie se nesnaží
nemoc potlačit, naopak pomáhá řešit její příčinu. Po
přednášce bude prostor pro vaše dotazy.
Vstupné na přednášku je 30,-.
Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí POUZE NA
PŘIHLÁŠENÍ – na tel.: 777 903 029 a to do středy 12.1. Cena
hlídání je 20,- za dítě.

Šikovné ruce se tentokrát vrhnou na tyto zajímavé
výrobky: ve čtvrtek 20. ledna od 16 hodin budeme se
Simčou Pohlovou vyrábět rámečky nejen pro fotky s
použitím ubrouskové techniky a 3D laku. Sebou je třeba si
přinést ubrousek s dekorativním motivem. Pokud chcete
rámeček na fotografii – nemusíte nosit, je možné vložit i
později. Vstupné 45,- bude použito na zaplacení rámečku.
Ve čtvrtek 3. února v 16 hodin budeme dělat úžasné brože
z filcu s Martinou Noskovou. Přineste si s sebou malé
(skleněné korálky), větší knoflík - určuje velikost brože,
jehlu a bavlnku. Těšíme se na vás. Vstupné 30,-.

Sobota 29. ledna v 9 hodin - Lyžování malých dětí instruktáž
Mateřské centrum MaMiNa ve spolupráci s firmou Sport
Hotárek pořádá pro návštěvníky centra a širokou veřejnost
instruktážní dopoledne - Lyžování předškolních dětí. Sraz v
9 hodin na svahu na Nebíčku. Nezapomeňte si sebou vzít
svačinku. Navazujeme na úspěšnou přednášku z loňského
roku, které se pod hlavičkou fi. Sport Hotárek profesionálně
zhostila zkušená lyžařská instruktorka Martina Kovářová.
Tímto jí velmi děkujeme za přípravu a realizaci letošní akce
na svahu. Instruktáž je určena pro rodiče s dětmi od cca 3
do 6 let. Vstupné dobrovolné. V případě špatných
sněhových podmínek se akce nekoná, případný náhradní
termín bude upřesněn dle počasí.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Radě MC za celoroční práci tento rok se nám to hodně vystřídalo - do práce odešly Lada
Úlehlová a Naďa Dvořáková (ta zůstává v MC jako úspěšná
grantová manažerka). Od nového roku nám odešla z Rady
MC Iveta Vítková, která také našla krásné zaměstnání v MŠ.
Přejeme jí mnoho úspěchů a hodných dětí - stejně jako
měla v MC. Samozřejmě také hodně zdraví a štěstí.
Naší novou, čerstvou a nadšenou posilou v Radě se stala
Martina Nosková, která již dlouho navštěvuje mateřské
centrum a stala se také jeho členkou. Přejeme jí mnoho
nápadů, hodně elánu a pevné nervy její rodině :)
Intenzivně se rozhlížíme po poslední člence Rady, kterou
vám brzy představíme.

Andělská rada
Za MC Káťa Hlávková
více o MC najdete také na www.mcmamina.cz

Loutková pohádka
Pěkovští loutkáři zvou všechny děti, ale i dospělé na
pohádku s názvem „O slunci“, kterou odehrají v sobotu
1 2. února 2011 ve 14 hodin v bývalé škole.
Šárka Pokorná

Dotancováno
V minulém měsíci byl ukončen slavnostním věnečkem
oblíbený taneční kurz nejen pro mládež, ale i taneční kurz
pro manželské a partnerské páry.

Na 30 párů mladých a cca 60 párů manž.a partn.dvojic
nejen z Police n Met., ale i z blízkého i dalekého okolí se
rozloučilo s tanečními mistry Jiřinou a Blahoslavem
Pouznarovými.
Podle názorů tanečníků i jejich doprovodů získávají
taneční kurzy probíhající v příjemném prostředí tanečního
sálu Pellyho domu na popularitě.
A tak nám ve městě Police nad Metují vzniká nová,
krásná kulturní a společenská tradice.

Poděkování

Zdenek a Ivana

Tohoto roku jsme se rozhodli navštěvovat taneční kursy
pro manželské páry pod vedením manželů Poznarových
v Pellyho domech v Polici nad Metují. Tento kurs se, jak
jistě víte, koná již po několikáté a zdá se, že je velmi
oblíben. Naším cílem bylo nejen opět zvládnout taneční
umění, ale i pobavit se s přáteli a známými.
Celé toto naše snažení, které proběhlo v průběhu podzimu,
bylo završeno „Věnečkem“ konaným 10. prosince 2010. Sál
byl takřka zaplněn do posledního místa. Nálada byla skvělá,
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sešly jsme se obě skupiny (začátečníci i pokročilí). Oproti
klasickým hodinám, kdy jsme se učili při reprodukované
hudbě, zahrála živě hudební skupina Relax Band pod
vedením Jana Drejsla. Toto hudební těleso umocnilo tento
pro nás slavnostní večer. Při libých tónech jsme mohli
vzájemně porovnávat naše taneční výsledky s úspěchy
dalších
účastníků
kursu.
V průběhu večera jsme měli možnost „posilnit se“ jak při
výborném rautu, tak i u baru díky pohostinnosti kolektivu
pana Martina Exnera.
Pro nás s manželkou byl tento večer o to slavnostnější,
že jsme 13. prosince slavili stříbrnou svatbu. A tak jsem si
dovolil předat manželce k tomuto výročí veřejně kytici a za
pomoci pana Poznara vyzvat svou paní k tanci a zatančit si s
ní taneční sólo. Ale ještě větší překvapení pro nás oba bylo,
když na závěr tance přišel pan Exner a předal nám jménem
podniku krásný dárkový koš.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou všem
poděkovat za krásnou atmosféru při sólu a věříme, že se
příští rok opět na parketu sejdeme.
Manželé Vaisarovi, Velké Petrovice

Pf 2011

Sbohem, ty starý roku, který přinášíš do nového roku
tolik nadějí. Přes to, že jsi byl tolik štědrý na všeliké změny
a náročný na přemýšlení o všelikém lidském hemžení, přes
to všechno věříme v očistu našeho dění a jako optimisté
věříme v lidské dobro a ve zmar zla v podobě zlodějin a
sobectví. A zlo někdy trvá dlouho, ale jak řekl jeden
moudrý rabín, zlo je sebezáhubné.
A podíváme-li se na život v našem městečku, dějí se tu
úžasné věci. Volební úspěchy převážně lidí, nesvázaných
s partajemi a bohatý život občanské společnosti. Co my
tady všechno máme! Vše to, co kultivuje společnost.
Základní uměleckou školu, Divadelní spolek Kolár, Městskou
knihovnu, Klub senior Ostaš, Univerzitu volného času,
MaMiNu, o.s., Římskokatolickou farnost, Ostrostřeleckou
gardu Václava hraběte Radeckého, Muzeum města, Muzeum
Merkuru, Dobročinný spolek pozůstalých a různé zájmové a
sportovní kluby. No prostě, spolkaření tu jen kvete a za to
patří dík těm, kteří se o to starají a přičiňují se o
společenský život ve městě. A všichni ti, podle našeho
mínění, dělají víc než to, co je běžné. Tato věta nám
zatanula v mysli při závěrečném slovu pana ředitele Bořka
při vánočním koncertě ZUŠ, který tuto větu vyřknul jako
přání a my ji zobecňujeme pro všechny činorodé občany
našeho společenství. Obdivujeme koncerty všech těch
„našich“ muzikantů, kteří nás v tom předvánočním čase
dojali a my se radujeme ze všech jejich úspěchů.
Obdivujeme také deskový Betlém pod vánočním
stromečkem na polickém náměstí, který vytvořili žáci
výtvarného oboru ZUŠ. Prostě ta všestranná škola je darem
pro město, važme si jí a prožívejme s ní úspěchy jejích
žáků, sahající za hranice naší vlasti.
Není všechno to, co se tu odehrává štěstím? A městské
informační centrum nám stále něco připravuje, nabízí,
organizuje. Cožpak to někdy před dvaceti lety bylo, aby se
mohla svobodně rozvíjet tvořivost lidí? To rozhodně ne,
vždyť jako členky pěveckého souboru pana učitele Petra si
pamatujeme, že se v repertoáru dětského souboru musely
zpívat i oslavné dobové písně, aby se, nedej bože,
nezapomínalo na tu „velkou dobu“.
Nechceme se vracet k těm zašedlým dobám a
chceme se i přes náš věk těšit tím, co bude. Věříme, že i
my přispějeme optimismem, svým konáním a postoji
k tomu, aby se nám všem dobře žilo. Za šťastné žití v tomto
městě patří dík všem lidem dobré vůle a těm, co se
přičiňují spravovat město k našemu blahu .
Ať se nám všem dobře daří v našem kraji, to přejí
sestry B. a J.Seidelovy
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V nouzi poznáš … dobrou firmu
Bylo 11. prosince odpoledne, prostě pohodová sobota,
kterou znepříjemňoval jenom stále se sypající sníh. Jenže
Murphyho zákony fungují… Poté, co nás dým upozornil na
něco nepatřičného, vzpomněl jsem si na jeden z nich: Zuby
začínají bolet zpravidla v sobotu večer. V našem případě:
Hlavní jistič se porouchá…
Nejdříve jsme byli rádi, že tato porucha nastala v době,
kdy jsme byli doma, ale hned vzápětí dilema, co teď. Plný
mražák, lednice, čerpadlo u plynového topení je taky na
elektrický pohon, prostě zjistíte, že jsme totálně závislí.
Kdo nám pomůže? Dokážu si představit, jak bych nadšeně
vyskočil od televize (počítače, z postele…) a jel opravit
něco v sobotu večer někomu, koho ani neznám. Přesto jsem
na pár čísel volal, ale sobotní podvečer je opravdu čas, kdy
je většina lidí (elektrikáře nevyjímaje) mimo domov.
Nakonec jsem dostal kontakt na pana Heinzela z firmy
Elpol Police nad Metují, který mne ochotně vyslechl a slíbil,
že ještě ten večer přijede. Byl tam za půl hodiny, omrkl
situaci, dojel pro součástky a vše uvedl do pořádku. Mezi
řečí se jen zmínil, že měl namířeno na schůzi a volat o pět
minut později, už bych ho nezastihl.
Takže bych rád tímto prostřednictvím panu Heinzelovi i
firmě Elpol poděkoval za vstřícnost, ochotu a
profesionalitu, vše navíc s úsměvem a bez jakékoliv
připomínky, že jsem volal v sobotu večer. Rád se na tyto
lidi opět obrátím a jen doufám, že to bude v jiný den a
nebude se jednat o takovouto havárii.
A na té schůzi bych ho chtěl omluvit…
Jaroslav Mazač

Žijí mezi námi…
Vzhledem ke komunálním volbám na podzim minulého
roku jsme se rozhodli oslovit několik kandidátů, kteří
nakonec do městského zastupitelstva zvoleni nebyli.
Poprosili jsme je, aby se s námi podělili o svou představu
dalšího ubírání se města. Pokusili jsme se udělat jakýsi
průřez kandidátkami a vytvořit vyvážený výsledný text –
vyvážený v poměru zastoupení politických stran,
nezávislých sdružení, věku a v neposlední řadě i poměru
kandidujících mužů a žen. Oslovili jsme pochopitelně jen
část kandidátů, požádat všechny bylo nad naše síly.
Překvapivá pro nás byla nechuť několika námi oslovených
kandidátů, podělit se o své názory.
MAREK GLOSER (24 let) – nezávislý na kandidátce TOP 09.
Proč jsi kandidoval jako nezávislý právě za top 09?
Pod TOP 09 jsem kandidoval z několika důvodů. Jedním
z nich je ten, že jsem je volil i v celostátních volbách (což
tedy asi nikoho nepřekvapí). Byla to nová strana, takže
mohla akorát překvapit – o čemž si myslím, že se jim
povedlo. Líbila se mi, a stále líbí, jejich otevřená politika a
poukazování na to, že spousta věcí v tomhle státě není v
pořádku, a je konečně na čase s tím něco udělat. Jejich
otevřenost a upřímnost k lidem mi byla celkem vlastní.
Jako jedna z mála stran nezačala hrát „politický pingpong špíny“, snaží se postavit k věcem čelem a jít si za
svým...
A v neposlední řadě taky proto, že mě jako jediní
oslovili. :-)
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
A kam dál s Policí? Tak to mám snad jediný přání: aby
lidi, co na radnici sedí, řešili konstruktivní věci, snažili se
vždycky najít co nejlepší kompromis a používali hlavu!!
Bohužel - už jen toto je, podle mého názoru, utopie,
nicméně rád se nechám příjemně překvapit.
RENATA STEINEROVÁ (35 let) – nezávislá na kandidátce
Sdružení nezávislých kandidátů-sdružení pro rozvoj
města.

Proč jsi kandidovala právě za SNK-sdružení pro rozvoj
města a ne za politickou stranu?
Protože mě oslovila starostka Ida Seidlmanová a pro mě
to v tu chvíli byla veliká čest. A je to pro mě čest pořád i
přes změny v osobním životě. A neznamená to, že kdyby mě
někdo oslovil z jiné strany, potažmo známý nebo kamarád,
že se k nim okamžitě přidám. Já vždy pomyslně stála za
Idou a i na sebemenší chybičku má právo každý a přiznejme
si kolik malých nebo velkých chyb jsme udělali úplně
zbytečně za svůj život. A hlavně bylo a je to „Sdružení pro
rozvoj města“. A to mluví úplně samo za sebe. Abychom se
měli v našem krásném městě dobře, musíme proto něco
udělat, ne jen nadávat a když jde do tuhého, tak být
zticha. A proto jsem se takto rozhodla a na svém
rozhodnutí nehodlám nic měnit.
A na závěr přidám poznámku, kterou pronesl můj
manžel: „Tou kandidátkou sis to pos…“
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
Police nad Metují by se podle mě měla ubírat tak,
abychom se za ni nemuseli stydět. A město to jsou lidé, tím
pádem by se i lidé měli ubírat tak, aby se město nemuselo
za nás stydět. A když se to všechno krásně skloubí…
JAROSLAV MAZAČ (42 let) – člen ODS.
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
Rozvoj a perspektiva města souvisí úzce s počtem a
věkovým složením jeho obyvatel. Potřebujeme tak vedle
lidí v důchodovém věku (ti by měli ve městě najít klid pro
zasloužený odpočinek) také lidi mladé a vzdělané, kteří zde
budou pracovat a žít, kupovat domy a byty, dělat tržby
místním podnikatelům. Pro zvrácení současného trendu,
kdy ti mladí a vzdělaní odcházejí, je třeba více pracovních
příležitostí. Možná jsme trochu zaspali, ale viděl jsem na
různých místech republiky několik velice silných
průmyslových zón (za příklad by mohl sloužit třeba Červený
Kostelec), kam se po jejich vytvoření spousta lidí
přistěhovala. Jako vedlejší efekt by pravděpodobně došlo
ke zvýšení mezd v celém městě.
Také bych rád viděl naše město jako bezbariérové. Začít
by se mohlo Polickou radnicí.
DUŠAN VAŽAN (34 let) – nezávislý na kandidátce
Nezávislí.
Proč jsi jako nezávislý kandidoval právě za Nezávislé a
ne za politickou stranu?
Jsou to lidé, které osobně znám. Protože jsem
přesvědčen o jejich kvalitách, následovalo kratší rozmýšlení
a byl jsem rozhodnut kandidovat a podpořit toto hnutí.
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
To je široký pojem, ale rozhodně takovým, aby se zde
dalo rozumně žít a mohli jsme se v tak malém městě jeden
druhému podívat do očí. Se současným osazenstvem radnice
jsem spokojen a věřím, že se takový cíl podaří splnit.
MILAN ROTTER (43 let) – nezávislý na kandidátce ČSSD.
Proč jsi jako nezávislý kandidoval právě za ČSSD?
Nebyl jsem nikdy členem žádné politické strany tudíž
jako nezávislý, a odpověď nezní, že právě za ČSSD, protože
ze dvou kandidujících stran, které pro moji osobu připadaly
v reálnou možnost, mě ČSSD oslovila a i jako občanovi z
integrované obce mi umožnila zařazení na "relativně
volitelném místě ", toť vše - žádná politika ani velké
počítání.
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
V první řadě snižování zadluženosti na míru únosnou pro
nepodnikatelský subjekt, jako je město a to s ohledem na
provoz stávajících i plánovaných zařízení, i s ohledem na
příjmy z prodeje majetku města, které se realizují již 20
let a jsou poměrně značné, avšak ne nevyčerpatelné.
Maximální využití dotací z prostředků EU do r. 2013, neboť i
tyto příjmy v přerozdělování jsou pro příští období nejisté a
lze předpokládat, že budou nižší, až zaniknou zcela. Pro
tento směr jsem však přesvědčen, že především městská
rada je zastoupena v tomto racionálními osobami. Posléze

aktivity a investice odvíjející se od těchto skutečností
závislých na financích jsou, myslím už v zajetém stylu
vlastními i poradními orgány města a vazbami v jednání,
prováděny kvalifikovaně.
V další řadě sleduji vývoj územního plánu města směrem
do nejúrodnějších ploch v okolí - směrem ke Klůčku. Zde
bych úsilí směroval do neplodných nebo travnatých ploch a
do intravilánu, neboť další zástavba zemědělské půdy je
neprozřetelně nevratná.
OTA SCHOLZ (21 let) – člen ODS
Proč jsi kandidoval za ODS?
Za ODS jsem kandidoval, protože jsem jejím členem od
18 let. S touto stranou ve většině problematik souhlasím a
je pro mě takovým "nejmenším zlem". A proto, když jsem
byl osloven, zda bych nechtěl být na kandidátce, nebyl
jsem proti. Jen kvůli svému věku a svým (ne)vědomostem o
řízení města bylo mým přáním být na nevolitelném místě.
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
Určitě takovým, aby měla finanční jistotu. Tzn.
minimum dluhů, žádné neuvážené investice apod. Takovým
mým velkým přáním je výstavba sportovní haly, ale to je
běh na dlouhou vzdálenost. Jinak si myslím, že momentální
směr není vůbec špatný a až na malé výjimky jsem rád, že
ve městě, jako je Police nad Metují, mohu žít.
PAVEL DANĚK (46 let) – nezávislý kandidát na kandidátce
Sdružení nezávislých kandidátů-sdružení pro rozvoj
města.
Proč jsi kandidoval právě za SNK-sdružení pro rozvoj
města a ne za nějakou politickou stranu?
Určitě musím začít rokem 1990, kdy jsem byl kooptován do
tehdejšího zastupitelstva za OF. V té době jsem viděl
politickou situaci dosti jasně. Na jedné straně byli ti špatní
a na straně druhé, byli ti dobří. Bohužel mi trvalo asi dva
roky, než jsem zjistil, že se mýlím. I mezi těmi ,,dobrými“
lidmi byli ti, kteří upřednostňovali politické ambice před
zdravým selským rozumem. Snad právě proto, jsem nikdy
nechtěl kandidovat za nějakou politickou stranu, ani být
členem. A proč jsem vlastně kandidoval za nezávislé
sdružení pro rozvoj města? Protože, být na kandidátce
vedle lidí, kterých si vážím a mám je rád, je pro mě čest.
Asi se nepletu, když se zpětně podívám na počty hlasů od
občanů města pro jednotlivé kandidáty, tak vím, že ve
městě jsou občané, kterým na našem městě záleží a tím
jim chci poděkovat.
Jakým směrem by se podle Tebe měla ubírat Police?
Město Police n. M. má mnoho možností, jakým směrem
jít. Chápu, že je to z části omezeno rozpočtem města, ale
pevně doufám, že léta budoucí budou finančně lepší a pak
si budeme moci dovolit takové projekty, jako je
všesportovní areál, nové koupaliště atd. Určitě veliký
prostor nám umožňují aktivity v cestovním ruchu, díky
krásné okolní přírodě, ale musíme nabídnout turistům i
zázemí hlavně ve stravování a to je zásadní problém, ale
toto je k zamyšlení spíše pro provozovatele restauračních
zařízení. Na závěr přeji nám všem optimismus, radost a
pěkné žití v Polici nad Metují a v přidružených obcích.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Novoroční …
S pokorou hledím k sepjatým dlaním věží,
na nebi hledám slavnou hvězdu hvězd,
každý rok do tváře naděje mi sněží
a skládám dík za bezpečnost svých cest,
splněné touhy, a nebylo jich málo,
postavit k dnešku trochu rovný most.
Co se to jen v lidských duších stalo,
že za pár grošů koupíš čest i ctnost.
Svět nenávratně ztrácí Boží řád,
co tedy dneska v Novém roce chtít?
Snad dobrým lidem lepší zítřek přát
a i když nevěříš, zkus se pomodlit.

A. V.
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Matematická pohádka
Bylo – nebylo. Za modrými vodami, pod pohořím Nízké
Exponenty s nejvyšší horou Tangentou se uprostřed lesů
rozkládalo Ludolfovo království. Moudře a spravedlivě
v něm vládl král Ludolf, kterému všichni říkali král Pí.
V Ludolfově království žili nejen lidé a zvířátka, ale také
pohádkové bytosti – víly a skřítkové, čarodějnice a
kouzelníci, obři, trpaslíci se Sněhurkou, hastrmani a draci.
A kolik bylo všech dohromady? Kdybychom jejich celkový
počet vynásobili devíti, dostali bychom číslo, ve kterém by
byly jen samé jedničky a zároveň by to bylo nejmenší číslo
této vlastnosti.
Úkol č. 1: Zkuste vypočítat, kolik v Ludolfově
království žilo všech pohádkových i nepohádkových
bytostí dohromady.
Byl konec prázdnin a celé Ludolfovo království hořelo
zvědavostí. Do prázdného domku u lesa se každou chvílí
měli nastěhovat noví nájemníci. Jací asi budou? To zajímalo
všechny obyvatele království. Král Ludolf prozradil jen to,
že přijedou zdaleka. Nikdo ale netušil, že noví obyvatelé
jeli 3/8 cesty autem, 55% cesty vlakem a zbytek cesty že
museli jít pěšky rychlostí 4,5 km/h. Cesta pěšky jim trvala
5 hodin 20 minut.
Úkol č. 2: Jak dlouhou cestu museli zvládnout noví
obyvatelé Ludolfova království?
První je uviděla v borovém lese kukačka Radomila a
hned začala volat silným hlasem: „Je jich pět! Je jich pět!“
A opravdu jich bylo pět: tatínek, maminka, dvě děti a pes.
Vybral František Janeček
Výsledky:
1. V Ludolfově království žilo celkem 12 345 679
pohádkových i nepohádkových bytostí.
2. Noví obyvatelé Ludolfova království museli urazit
cestu dlouhou 320 km.

Čestní občané
města Police nad Metují – (3.)
Šestým čestným občanem města Police (nad Metují) je
místní obchodník a komunální politik FRANTIŠEK PÁŠMA.
Protože dosud nebyla vhodná příležitost, připomeňme si
tuto osobnost poněkud podrobněji. František Pášma se
narodil dne 20. 3. 1847 v rodině Josefa Pášmy, majitele
obchodu a hostince v Krčmě ve Velké Ledhuji. Roku 1870
mu otec koupil dům čp. 82 na polickém náměstí a zařídil
mu tam koloniální obchod. S manželkou Jenovefou, roz.
Drechselovou se oženil roku 1871 a měli spolu pět dětí:
Františku, provdanou za MUDr. Rudolfa Fabiána, Františka,
který působil jako stavební rada v Bratislavě, Jenovefu,
provdanou za MUDr. Karla Zelenku, Jaroslava, který převzal
otcův obchod a Eduarda, který byl lékárníkem v České
Třebové.
Do obecní samosprávy František Pášma vstupuje roku
1878 a je zvolen třetím radním, roku 1882 se stává prvním
radním. Polickým starostou se poprvé stal roku 1885,
podruhé je zvolen roku 1895.
Dne 19. 3. 1897 se konala mimořádná schůze obecního
zastupitelstva. Z pořízeného úředního zápisu z jednání
vyjímám: „Předmětem této schůze jest jednání a usnesení
se o to, jakým způsobem obecní zastupitelstvo hodlá
osvědčiti starostovi obce panu Františku Pášmovi uznání
jeho nevšedních zásluh o obec své účastenství za
příležitosti jeho padesátiletých narozenin. […] Předsedající
schůzi starostův náměstek pan Vilém Pelly připomenul
nevšední zásluhy, jakých p. František Pášma jako starosta o
obec sobě získal, učinil návrh, aby byl jmenován čestným
měšťanem. Když na to přítomní s povděkem vyslovili své
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uznání panu starostovi Františku Pášmovi za jeho vzácné
zásluhy o obec a na to souhlas svůj s tím, an p. předseda
dal o návrhu svém odhlasovati, týž připomenul ještě co ve
příčině jmenování někoho čestným občanem předpisuje § 9
obecního
zřízení,
zahájil
hlasování
tajné.
[…]
Z odevzdaných hlasovacích lístků sepsaná listina hlasovací a
protější ukazuje, že návrh jednohlasně přijat a pan
František Pášma jmenován čestným měšťanem všemi 18
hlasy přítomných členů obecního zastupitelstva. Týmž
počtem hlasů bylo se pak také usnešeno na tom, aby pan
František Pášma přijat byl v domovský svazek zdejší obce.
Na to ještě svěřeno městské radě, aby jménem obecního
zastupitelstva panu starostovi vyslovila blahopřání k jeho
50tiletým narozeninám a by mu odevzdala diplom čestného
měšťanství a domovský list s vřelým poděkováním za jeho
úpřímné snahy o prospěch a blaho obce.“ Je pozoruhodné,
že, jak ze zápisu vyplývá, byl starosta města Police až do
této doby domovským příslušníkem obce Ledhuje.
František Pášma zemřel předčasně dne 5. 1. 1899.
Připomíná to Pamětní kniha chlapecké měšťanské školy: „5.
1. 1899 zemřel po nemoci as třínedělní ochrnutím srdce
pan František Pášma, obchodník, čestný člen města Police,
starosta obce, předseda místní školní rady, člen různých
spolků, předseda výboru spořitelny atd. Zesnulý požíval u
občanů velké vážnosti, o čemž svědčí veliká účast při
pohřbu, jež v neděli dne 8. ledna o 2 ½ hod. odp. konán.
Přítomna byla městská a místní školní rada, deputace
okresního zastupitelstva, deputace měst Náchoda a
Hronova, veškeří místní spolkové, úřednictvo, školní
mládež se svými učiteli, mnoho domácího i přespolního
obecenstva, též mnozí z Broumovska, Teplicka i
Stárkovska. Dále c. k. okresní hejtman broumovský p. Jan
Goll, pak c. k. berní inspektor, c. k. okresní lékař a
sekretář hejtmanství atd. Průvod se ubíral se školní
mládeží v čele kolem náměstí, Kostelní ulicí do chrámu
Páně, kde smuteční obřady vykonány, načež se odebrali
přítomní na hřbitov ku pohřbení zesnulého“…
A nekrolog kronikáře Josefa Brandejse, připomínající
jeho zásluhy: „Za jeho úřadování se snažil všemožně, aby
v městě u obecního úřadu vše řídilo a dopisovalo kamkoliv
do německých míst jen pouze česky. Byl ryze národního
českého vlasteneckého smýšlení a snahy české vlasti hájil.
Původem jeho zařízena jest též v Polici roku 1890 Městská
spořitelna. Za něho ale jest rozdělen polický celý okres
česko-německý a zaveden jen pouze český v Polici a
německý zřízen v Teplicích r. 1896. Za jeho působení bylo
jemu velikým přáním, aby zřízená byla v Polici měšťanská
škola, což se ale jemu po více roků v tom odpor kladl ve
městě, až pak teprv roku 1897 postavená jest školní budova
vzadu stávající, kde měšťanská škola dospěla přece jeho
cíle. V letech 1870tých utvořila se v Čechách mlado a
staročeská strana, tu František Pášma stál vždy pevně na
straně staročeské.“
Sedmým v pořadí na seznamu udělených čestných
občanství města Police (nad Metují) je VILÉM PELLY starší.
Také jeho netřeba podrobně představovat, jeho
medailon jsme před časem rovněž uveřejnili na stránkách
PM, tak jen krátce. Narodil se dne 20. prosince 1849
v rodině mlynáře a krupaře Josefa Belly-ho a jeho manželky
Vilemíny Vítové, původem z České Skalice. Roku 1870
zahájil v Polici výrobu lihových nápojů, počínaje rokem
1895 začíná budovat své textilní podniky. Třikrát se stal
starostou města (1892-1895, 1899-1902, 1902-1906),
významné bylo i jeho aktivní působení v místních spolcích:
jako člen výboru nově založené „Tělocvično-hasičské
jednoty Sokol“ roku 1875, či jako iniciátor založení
samostatného „Městského sboru dobrovolných hasičů“ roku
1904. Za všechny své skutky ve prospěch obce byl 30.
listopadu roku 1899 poctěn udělením čestného občanství
města Police, roku 1929 byla jeho jménem pojmenována
ulice (dnes 17. listopadu). Vilém Pelly starší zemřel dne 26.
3. 1939.

Osmým v pořadí čestných občanů Police (nad Metují) je
spisovatel a profesor ALOIS JIRÁSEK.
Zde se omezím jen na stručná fakta, protože
předpokládám, že, ač již mezi většinou současných čtenářů
nepříliš oblíben, je jeho osoba stále předmětem školní
výuky, i když snad jakkoli stručné. Alois Jirásek se narodil
se 23. 8. 1851 v Hronově, zemřel 12. 3. 1930 v Praze.
Zápis z jednání rady města udává, že dne 9. 8. 1901
„byl učiněn návrh městskou radou, aby c. k. profesor Alois
Jirásek za zásluhy, jichž co spisovateli dlužno mu přiznat,
u příležitosti jeho 50-tých narozenin jmenován byl čestným
měšťanem. V tajném hlasování byl návrh přijat
jednohlasně a že c. k. prof. Alois Jirásek všemi 19 hlasy
přítomných členů obecního zastupitelstva jmenován jest
v Polici čestným měšťanem. Panu starostovi a starším
města svěřeno, aby prof. Aloisi Jiráskovi ke dni jeho
narozenin v jeho rodišti osobně vyřídili pozdrav města a
odevzdali mu diplom čestného měšťanství. Na opatření
diplomu povolena částka 100 K.“
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pamětní kniha obce Hlavňova byla zřízena v roce 1926
podle zákona ze dne30. ledna 1920 čís. 80 Sb. z. a n. a
vládního nařízení ze dne 9. června 1921 čís. 211 Sb. z. a n.
za starostenství pana Jana Jirků, rolníka z čísla 9.
Obecním kronikářem do konce srpna 1930 byl Karel
Buchar, řídící učitel v Hlavňově, který založil tuto pamětní
knihu. Po něm v únoru 1933 byl zvolen kronikářem Josef
Hronovský, který doplnil předchozí zápisy na přání
letopisecké komise podle kroniky školní z roku 1849 a staré
obecní kroniky z roku 1852.

1. část - Doba nejstarší – století XIII. a XIV.
Asi v téže době, kdy se zakládal Broumov (někdy kolem
r. 1253) s okolními vesnicemi, totiž v prvních letech po
vpádu tatarském, možná však, že ještě o něco dříve bylo od
opatů broumovských založeno v západním újezdu polickém
několik nových vesnic. Ležely blíže nově založeného
kláštera čili probošství polického a byly vysazeny tak
zvaným právem českým.
Mezi těmito vesnicemi byla i naše obec Hlavňov na
severovýchodní straně od Police ze lesem Klůčkem (toto
jméno se však připomíná poprvé teprve v roce 1547), na
potoce pramenícím ve skalách pohoří Stěn, nyní zvaném
Stěnavka, běžícím odtud k Bukavici a ku Žďáru.
Všecky vesnice na panství polickém, jakožto krajině,
která teprve v třináctém století počala se obdělávati, měly
svůj počátek v takzvaném „vysazení od vrchnosti“, tj.
povoláním lidí, kterým byla odměřena půda a kteří za to, že
ji obdrželi jako dědičnou byli povinni určitými platy a
jinými povinnostmi.
Odměřená půda dělila se v lány (lanei, mansus), o nichž
nemáme určitého udání, kolik korců činil jeden. Bylo to
v různých českých krajích rozličné. Nejobyčejnější čítal se
lán po 60 nebo 70 korcích. Lán se dělil na 12 prutů, prut na
4 čtvrtky.
Podle urbáře z r. 1406 měl Hlavňov 4 lány, 5 1/2 prutu
kromě majetku čtyř zahradníků. Podle původního úmyslu
pánů byl by asi každý lán jednou selskou usedlostí, ale za
zavedení urbářů a bezpochyby dávno již předtím tomu tak
nebylo. Lán byl však přijatou jednotkou, podle které byly
vyměřeny větším dílem všechny povinnosti poddaných
k vrchnosti.
Povinnosti ty byly platy a práce (roboty).
Peněžitý plat čili úrok, který se odváděl z jednoho lánu,
byl různý. V Hlavňově platili hospodáři vrchnosti 20 grošů
ročně, a to 10 o sv. Jiří a 10 o sv. Havlu.. Mimoto byl plat
obilný, který se odváděl jako pocta (nomine honoris).
Z každého lánu hospodáři platili po půldruhém korci obilí
(asi ½ korce žita ½ korce ovsa a ½ korce pšenice). Dále

odváděli Hlavňovští z každého lánu dvě slepice o narození
P. Marie a dvě o Vánocích a 12 vajec o Velikonocích.
Robota byla v Hlavňově přibližně stejná jako jinde na
Policku. Náleželo k ní předně orání na panských polích,
z každého lánu 24 záhony třikrát ročně (dvakrát na podzim
a jednou na jaře), práce o žních každý hospodář dva dny
v roce, dovezení panského obilí do panských stodol od těch,
kteří měli koně a chození na hon podle potřeby. To byla
povinnost všech hospodářů pravděpodobně podle nějakého
v tom zavedeného pořádku. Zvláště byli povinni dovézt o
Vánocích po jednom voze dříví z lesa do kláštera, mlýnské
kameny a vše jiné čeho byla potřeba vozit do panského
mlýna v Polici. Kdo neměl koně, musel konat ruční práce.
Hospodáři dále vozili kámen do panské vápenice a dříví ke
všem jiným stavbám.Robotou patřili ke dvoru polickému.
Úplné osvobození od robot a také platů měli šolcové čili
rychtářové dědiční.
Mimo polnosti vyměřené na lány, které náležely
k jednotlivým selským usedlostem, měla každá ves také
jmění obecní.
Mlýn s třemi pruty pole stávající na dolním konci
Hlavňova patřil obci, ta za něj odváděla vrchnosti 5 grošů a
6 slepic ročně. Mlynář pak musel 6 dní do roka robotovat.
Rychtář hlavňovský v tom čase neměl pravé soudní
moci, byl jen jakýmsi pomocníkem při soudních jednáních a
výběrčím daní. Daně či berně platily se podle velikosti
selských usedlostí, ve všech obcích nebyly však stejné výše.
Na obecnou berni zemskou Hlavňov platil 2 kopy 30 grošů a
6 peněz ročně.
Obecního majetku měli hlavňovští celkem 6 korců;
nájem za ně činil 12 zl. 27 kr. ročně. Obecních luk bylo na
dva vozy sena. Pokud jde o rybolov, měla obec právo
rybolovu na potoce jen pokud protékal vsí.
Při nedostatku písemných pamětí nemáme dosti zpráv o
pamětihodných událostech v naší obci po dobu 13. a 14.
století. Celkem se však dá soudit, že časy byly klidné a
dobré jak za panování požehnané vlády krále Karla IV. Otce vlasti, bylo všude jinde po vlasti české.
Pokračování v příštím čísle.
Vybral František Janeček

Broumovsko v nových knihách
Město Police nad Metují vydalo v měsíci září 2010
sličnou publikaci Hvězda v Broumovských stěnách –
Historie v datech a obrazech. Jejím iniciátorem a jedním
z autorů se překvapivě stal bývalý ředitel broumovského
gymnázia František Janeček, hlavňovský rodák. Dalším
autorem je známý polický historický badatel Miroslav Pichl.
Kniha přináší takřka encyklopedický výčet všeho, co se
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k nejpopulárnějšímu místu Broumovska váže. Jejím jádrem
je chronologický přehled událostí, jež jsou s Hvězdou
spjaté, od prvních písemných zmínek o Stěnách (1213) až
po vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a
Národní přírodní památky Polické stěny v roce 2009.
V textech jsou bohatě zastoupeny citace z dokumentů,
vzpomínek, kronik apod., takže knížka je i jakousi
„hvězdeckou čítankou“. Její druhá část přináší pestrý výběr
reprodukcí fotografií, pohlednic, dokumentů a obrazů, jež
se k Hvězdě vážou. Nechybí ani přehled pramenů a použité
literatury. Obsáhlý seznam jmen lidí, kteří přispěli radami,
připomínkami nebo zápůjčkami svědčí o důkladnosti, s níž
autoři k tvorbě knížky přistoupili. Na její přitažlivosti má
výrazný podíl i grafická úprava Jana Záliše.
(m)
Přetištěno se souhlasem autora z Broumovských novin,
číslo 11/2010
Dodatek Jana Meiera autorům i městu Police:
Jsem rád, že jste si textu o knížce v Broumovských
novinách povšimli.Ta knížka je moc hezká a opravdu
čtenářům radost dělá. Děkuji Vám za ten nápad i za práci,
kterou jste si s tím dali. A obdivuju Polické, že si na to
pořídili nasbírat, aby knížka měla přijatelnou cenu – velmi
přijatelnou.

Vánoční betlém s jesličkami v našem kostele bude
vystaven do středy 2. února, kdy si připomeneme svátek
Uvedení Páně do chrámu, lidově hromnice. Prohlédnout si
ho můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě
s panem farářem.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
9. ledna 16. ledna 17..ledna 18. ledna 23. ledna 24. ledna 25. ledna 30. ledna 31. ledna 2. února 6. února -

Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata,
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
3. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Františka Saleského, biskupa a
učitele církve
Svátek obrácení sv. Pavla
4. neděle v mezidobí,
Památka sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
5. neděle v mezidobí
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie a měsíc prosinec
-

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Doba vánoční a liturgické
mezidobí
Vstoupili jsme do prvního měsíce nového roku. Počasí je
vskutku zimní a krásně nám umocnilo vánoční dobu.
I když vánoční svátky jsou již za námi, srdce většiny z nás
jsou, a jak doufám ještě dlouho budou, naplněna radostí a
láskou, darovanou nám od Boha a nalezenou nikoliv na
pultech obchodů, ale v chudé stáji u Betléma, v jeslích na
seně. Tato radost a láska, předávaná od srdce k srdci, se
nekazí a má šanci vydržet nám napořád. Nuže rok 2010 je
již minulostí a před námi je nový rok 2011. Budeme-li
v něm kráčet s důvěrou v Boží pomoc a vedení, pak si
můžeme být jisti, že nezabloudíme, dojdeme do správného
cíle a zvládneme i těžkosti, do kterých se cestou
dostaneme. Ve čtvrtek 1. ledna jsme prožili Slavnost Matky
Boží, Panny Marie a zakončili oktáv Narození Páně. 1. leden
byl zároveň světový den modliteb za mír. 6. ledna jsme pak
prožili Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří Králů, a mohli jsme
si domů odnést posvěcenou vodu, kadidlo a křídu. Se Třemi
králi jsme se pak mohli setkat od 6. do 9. ledna, při
Tříkrálové sbírce. Ať tedy Kristus žehná v roce 2011 Vašim
příbytkům (Ch[K]ristos+Mansionem+Benedikat 2011).
V
neděli 9. ledna, Svátkem Křtu Páně, jsme se rozloučili
s dobou vánoční. Nyní tedy prožíváme období liturgického
mezidobí, které potrvá do 9. března, kdy Popeleční středou
vstoupíme do doby postní. Ještě připomínáme, že týden od
18.- 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb za jednotu
křesťanů.
Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:

5

mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod.,

5

mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a
v neděli od 8.00 hod.
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-

-

Městská policie dohlížela na řádný průběh vánočních
trhů a Předvánočního vytrubování.
Mnoho času strávila při zajišťování průjezdnosti,
dohledem při úklidu komunikací, upozorňováním těch,
kteří
nejsou s to pochopit mimořádnou situaci.
Poděkování patří všem pracovníkům TS za nelehkou a
bezohledností ztíženou práci.
V útulku je nyní jeden pejsek, sotva měsíční štěňátko.
Fotografie pejska je na webu města.
Od ledna letošního roku vstupuje v platnost celá řada
nových nařízení. Některé ustanovení o povinnostech
řidičů jsou v zájmu všech, aby si je prostudovali.
Z velkého výčtu připomínáme – povinnost reflexních
vest, nové vybavení autolékáren. Tisíce řidičů si
nevyměnilo řidičské průkazy, zkontrolujte si je podle
vzoru, protože Vám jinak hrozí vysoké sankce.
Připomínáme možnost zakoupení parkovacích karet
s platností na jeden rok pro všechny občany města a
přilehlých obcí. Její cena je pouhých 150 korun.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Zhodnocení roku 2010
a připravované akce na rok 2011
Tak nám to opět
uteklo a je tu rok 2011.
Všem členům, příznivcům
motorismu a ostatním
občanům
Police
nad
Metují a okolí přeje
Automotoklub Police nad
Metují hodně zdraví, lásky
a pevných nervů do
nového roku.
Členové Automotoklubu Police nad Metují v loňském
roce opět nijak nezaháleli. První větší akcí v roce 2010 byla

výroční členská schůze, která se konala dne 27.2.2010 na
sále restaurace v Suchém Dole, na kterou se dostavili jako
hosté František a Václav Svobodovi z Meziměstí, kteří
povyprávěli o závodech Truck trial a Rally, které
absolvovali se svým závodním strojem Tatra. Ve dnech 12.13.3.2010 proběhl již 32. Ples motoristů, který byl
dvoudenní, a opět se konal na chatě Hvězda. Ve dnech 15.16.5.2010 jsme uspořádali za podpory města Police nad
Metují, obce Radvanice a klubu Jestřábích jezdců již
podruhé Mistrovství České republiky Cross Country
motocyklů v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov. Bohužel
nám letos nepřálo počasí, a proto se na startu sešlo o něco
méně jezdců než v roce 2009. I přesto byla trať velmi
zajímavá a přítomný divák mohl vidět nádherné závody
motocyklů. A protože se nám zdálo, že bychom pro zdejší
„blázny na motorkách“ mohli ještě nějaký ten závod
uspořádat, o víkendu ve dnech 4.-5.9.2010 jsme se
opětovně do toho vrhli a připravili závod pod názvem
Enduro Cross 2010 a to opět v objektu bývalého dolu
Kateřina v Radvanicích v Čechách. Bohužel však před
závody intenzivně pršelo a trať byla dost rozmáčená, což
bylo znát na účasti závodníků. Můžeme pouze doufat, že
rok 2011 bude v tomto ohledu pro nás příznivější.
Dále členové Automotoklubu Police nad Metují
vypomohli při pořádání závodů Sudety a to jak při
silničních, tak při těch klasických. Vypomohli jsme při Rally
show v Hradci Králové a domluvili jsme se s Dobrovolným
svazkem obcí Policka, že si pro ně a okolní obce, či
případné další zájemce, vezmeme na svá bedra stavění
stanu a pódia. Během roku jsme se spojili s RC Klubem
Police nad Metují, kteří své umění předvedli o Polické pouti
u rybníku za cihelnou, neboli za bývalou Vebou 10 v Polici
nad Metují, kde má RC Klub postavenou svoji trať a kde
proběhli exhibiční jízdy RC modelů. Současně jsme zde pro
zájemce zdarma půjčovali čtyřkolku k okružní jízdě.
Na více akcí již nezbyl čas. Pro dříve narozené členy
jsme chtěli uspořádat zájezd, ale toto se nám v roce 2010
bohužel nepodařilo uskutečnit.
A co nás čeká v roce 2011? V sobotu dne 19.2.2011 se
uskuteční na sále restaurace v Suchém Dole výroční členská
schůze. Na 1.-2.4.2011 je naplánován 33. Ples motoristů,
který se bude konat na chatě Hvězda v Hlavňově, po oba
dny bude hrát skupina Ledvin Stones. Od Autoklubu České
republiky jsme dostali nabídku (jako jedni z mála)
k uspořádání Mezinárodního Mistrovství České republiky
Cross Country motocyklů, kterých by se měli zúčastnit jak
jezdci na motorkách, tak na čtyřkolkách. Závodu se budou
moci zúčastnit i jezdci ze Slovenské a Polské republiky.
Závod bychom uspořádali v Radvanicích v Čechách, okr.
Trutnov. Od Autoklubu České republiky je přislíbena mimo
jiné účast České televize a profesionálního fotografa.
Předběžný termín závodu je stanoven ve dnech 25.26.6.2011. Bližší informace budeme postupně zveřejňovat
na našich webových stránkách www.amkpolice.cz .
Na závěr však musíme s bolestí v srdci všem oznámit, že
dne 22.12.2010 nás navždy opustil bývalý předseda
Automotoklubu Police nad Metují pan Ing. Martin Huml,
který se velkou měrou zasloužil o pořádání Endura v Polici
nad Metují. Ing. Martin Huml se počítá do řad osobností
Automotoklubu Police nad Metují, bez nichž by
Automotoklub Police nad Metují již dávno neexistoval.
Za AMK Police – Petr Dostál

NOVOROČNÍ OPEN 2011

Zveme diváky (ale i závodníky – neboť závod je
otevřený
široké
veřejnosti)
na
tradiční
závod
v obtížnostním
lezení
na
umělé
stěně
v
polické sokolovně. Závodit se bude tradičně v kategoriích
muži, ženy, junioři, juniorky.
Závod se uskuteční v sobotu 15. 1. 2011 s tím, že
prezence závodníků bude probíhat od 8.30 do 9.30 hod.

Informace pro diváky:
Kvalifikační pokusy lezců budou prováděny průběžně
na všech kvalifikačních cestách, a to přibližně od 10.00
hod.
Se zahájením finále žen se počítá přibližně na 15.00
hod., finále mužů pak přibližně kolem 16.00 hod.
Upozorňuji, že časy jsou pouze orientační, neboť začátek
startu finále je vždy odvislý od počtu přihlášených
závodníků a závodnic, přičemž jako pořadatel si
vyhrazujeme určité právo na změnu těchto časů.
Do polické sokolovny zvu tedy srdečně všechny
závodníky i diváky jménem všech pořadatelů, přičemž
Vám za polické horolezce přeji úspěšný, klidný a zdravý
rok 2011.
Jirka Heřman Škop, předseda HK Ostaš

Lyžařské závody

Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádá ve středu 12. ledna
2011 lyžařské kritérium v běhu na lyžích klasickou
technikou. Hromadný start pro všechny kategorie v 16 h.
Závod je zařazen do Středečního poháru, který pokračuje
26.1. v Adršpachu, 9.2. v Machově a 16.2. v Teplicích a
závěrečným závodem ve skiduatlonu 2.3. opět v Polici..
V neděli 23. ledna pak uspořádáme krajský přebor
v běhu na lyžích klasickou technikou pro všechny věkové
kategorie. Starty na Nebíčku od 10 h.
Presentace na oba závody nejdéle půl hodiny před
startem první kategorie.
Antonín Pohl

Liga neregistrovaných hokejistů
Začátkem nového roku se soutěž
neregistrovaných hokejistů v Hronově
přehoupla do druhé poloviny a náš tým
bojuje o účast ve vyřazovací části.
Průběžně se držíme v první polovině tabulky, ale čekají nás
ještě důležité zápasy, na které zveme všechny naše
příznivce.
Druhá liga neregistrovaných hokejistů, tabulka výsledků
k 3.1.2011
Poř.

Tým

Zápasů

Skóre

Body

1

HC Slavoj Teplice nad Metují

12

65:30

27

2

Hokej Žďárky 1996

12

67:36

25

3

Police nad Metují

11

52:40

22

4

HC Olivětín

12

50:38

22

5

Sokol Horní Radechová

10

64:42

21

6

GZH Hronov

11

61:37

17

7

Horní Kostelec

10

22:63

6

8

HC Jamajští Tygři V.
Petrovice

11

21:71

6

9

HC Havlovice

11

20:65

4

Rozlosování zbývajících utkání HC Police
Den

Čas

Domácí

Hosté

8.1.

20.45

Police n. M.

Hokej Žďárky 1996

NE

9.1.

18.15

HC Olivětín

Police n. M.

ST

19.1.

19.15

Police n. M.

Horní Kostelec

NE

23.1.

11.30

Sokol Horní
Radechová

Police n. M.

Police n. M.

HC Havlovice

SO

Datum
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Autogramiáda
Děkujeme všem fanouškům za podporu a zveme vás na
autogramiádu a posezení s našimi hráči v neděli 23.1.2011
po 14. hodině. Akce se koná v našem base-campu „FIALKA“
(motorest Lucky Luck Bukovice).
Za klub HC Police Pavel Berka

Motoristi měli svátek!

Předposlední listopadovou neděli potěšila všechny
příznivce motorismu z blízkého i dalekého okolí přítomnost
pana Jaroslava Falty z Kamenného Přívozu, který přijal
pozvání Davida Puschmanna zúčastnit se premiéry filmu
Dvoudobé motory v letech zlatých šedesátých. Následná
beseda s vicemistrem světa z roku 1974 ho stale řadí mezi
slušné a skromné lidi, kteří mají i po letech co říci dnešním
mladým závodníkům i všem fandům tohoto náročného
sportu.

Představujeme vám motokrosového závodníka
Jaroslava Faltu
Narodil se v Rumburku 23. března 1951. Vyrůstal o pár
kilometrů vedle v Jiříkově. Ve své rodině měl Jaroslav
neředěnou motoristickou a hlavně závodnickou krev, a tak
se po vzoru svého staršího bratra Jirky a svého strýce
Jaroslava Čermáka začal věnovat motokrosu.
Propracoval se až na samou špičku a v letech 1974 1975 byl nejlepším motokrosařem planety. V roce 1974
bojoval v královské třídě do 250 ccm celou sezónu se
soupeřem Genadijem Mojsejevem ze Sovětského Svazu. Po
posledním závodě mistrovství světa se stal mistrem světa,
ale o titul nakonec přišel. Nesportovní chování sovětských
závodníků na trati ve švýcarském Wohlenu, ani protesty po
závodě, ho ještě o titul nepřipravily. Teprve nám tak známá
česká malost, provinčnost, omezenost, závist a strach z řad
vlastních lidí, byla tou pravou příčinou. Když se mělo na
říjnovém kongresu FIM v San Marinu rozhodnout a vedením
světové motocyklové organizace v připraveném usnesení
chtělo našeho jezdce jmenovat mistrem světa pro rok 1974
(viz rubrika "Ukradený titul" - "Nesmí se zveřejnit..."), naše
delegace
vyslaná
tehdejším
Svazarmem
stáhla
projednávaný bod z programu a odevzdala tím titul
šampióna do rukou Sovětského Svazu.
Za deset let svého působení v seriálu mistrovství světa
skončil Jaroslav Falta osmkrát v první desítce. V roce 1971
si dojel pro celkově devátou příčku, v roce 1972 si umístění
zopakoval, v roce 1973 skončil šestý, v roce 1974 druhý, v
roce 1977 a 1978 devátý, v roce 1979 desátý a v roce 1980
sedmý.
V jeho sbírce medailí z mistrovství světa družstev,
tehdejší Trofeje národů třídy 250 ccm a Motokrosu národů
třídy 500 ccm, najdete bronzový i stříbrný kov. Chybí mu
jen ta nejcennější, kterou získalo československé družstvo v
sezóně 1975. Jaroslav Falta musel odstoupit z dobře
rozjetého mistrovství světa pro nemoc sleziny, která mu
nedovolila vrátit se až do konce roku na závodní dráhu.
Na domácích tratích zvítězil v šampionátu země
dvěstěpadesátek v letech 1970, 1977, 1978, 1979 a 1980. S
družstvem svého mateřského motokrosového týmu Dukly
Praha získal domácí titul v obou silnějších třídách v letech
1979, 1980, 1981. Jako zatím jediný z českých závodníků se
dokázal třikrát probojovat na první místo v průběžném
hodnocení mistrovství světa jednotlivců. V letech 1974,
1975 a ještě jednou se vrátil do čela po závodech ve
Španělsku a v domácích Holicích v roce 1980.
Jeho jméno je vyslovováno mladými jezdci a fandy
motokrosu s velkým respektem. Dnes už všichni vědí, co se
tenkrát stalo a proč přišel o zasloužené vítězství. Nikdy se
nestal mistrem světa. Odborníci i veřejnost ho tak dlouhá
léta uznávali, jen doma se mu této pocty stále ještě
oficiálně nedostalo. Teprve na Valném shromáždění České
motocyklové federace, jedné z nástupnických organizací po
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Svazarmu, v prosinci letošního roku, delegáti odhlasovali,
že se za chování svých předchůdců omluví a předají
Jaroslavu Faltovi ocenění. Po dlouhých dvaceti šesti letech
a až jedenáct let po "Sametové revoluci" může motoristická
veřejnost očekávat na slavnostním vyhlášení výsledků 20.
ledna 2011 v Litomyšli morální satisfakci pro nejlepšího
českého motokrosaře století. Tím byl Jaroslav Falta
korunován v anketě v průběhu letošního roku a v další
vyhlášené anketě o nejlepšího motocyklového závodníka
století se umístil hned za Františkem Šťastným na druhém
místě.
Veřejnost na jeho sportovní úspěchy tedy nezapomněla.
Ukradené tituly se zpravidla nevracejí, ale přesto bychom si
měli připomínat úspěchy svých mistrů světa a být na ně
hrdí. Aby nezůstaly poslední, protože od chvíle, kdy si
Jaroslav Falta převezme ocenění, byť s mnohaletým
zpožděním, může se náš motokros i motocyklová federace
znovu beze studu dívat do budoucnosti.
Ivo Helikar.
SSK Pedro Police nad Metují
pořádá

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ

turnaj - „táta všech polických florbalových turnajů “
11. ročník
otevřené mistrovství polické křídové pánve
určené všem milovníkům děravého míčku
bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti ….
termín :

sobota 22. ledna 2011 – pro radost
neděle 23. ledna 2011 – soutěžáci

systém :

3 + 1, počet v týmu neomezen, skupiny a zápasy o pořadí

přihlášky :

nejpozději do 15. ledna 2011
písemnou formou na jansapetr@seznam.cz
startovné 350,- kaček za tým

informace :

veškeré info o turnaji, nalosování do skupin,
pravidla,výsledky …
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

pro radost : tato skupina je určena všem, které hra baví a výsledek
není tím rozhodujícím prvkem
otevřený turnaj všem amatérům hrajícím pro radost …
soutěžáci :

tak tady si můžete ověřit své dovednosti a sebevědomí,
určeno všem, kteří trénují a už to taky slušně „mydlej“ …

rozhodčí :

no přece Radek z Holomóca

ceny :

turnaj pro radost, kde jde o atmosféru a radost a ceny
nehrají důležitou roli - vítěz soutěžáků získává putovní
pohár, vítěz amatérů jen pohárek - každý tým obdrží
pamětní list - ocenění zajímavých individi výkonů

Přijďte pobejt !

Petr Jansa
608122819

Nová zubní
ordinance
Od 1. 1. 2011 nově
otevřena zubní ordinance

Zpracování majetkových daní
pro fyzické a právnické osoby
- daň z nemovitostí
- daň z převodu nemovitostí
- daň darovací a dědická

MUDr.Tomáše
Rožnovského

ve Zdravotním středisku
v Polici nad Metují.

Přibíráme nové pacienty
na tel. čísle 491 541 654.

Alena Militká tel. 733 727 184,
www.majetkovedane.cz

Nabízíme byt k pronájmu
v centru města Police nad Metují

plocha bytu 77 m2

vybavení – kuchyňská linka,
el. sporák, vest. skříně
Rekonstrukce v roce 1996 jen
dlouhodobě
Kontakt na tel. čísle: 736 480 070
Sokol Bukovice hledá zájemce
o byt 2+1 v bukovické sokolovně.
Pravděpodobný nástup možný v polovině r.2011.
Symbolické nájemné za úklid a drobné údržbářské
práce v objektu. Podrobné informace prostřednictvím
e-mailu: stepan.srutek@centrum.cz
nebo pavel.vitas@tiscali.cz
tel. 732 129 806 po 17. hodině

Vedení účetnictví,
daňová evidence, zpracování
mezd, daňová přiznání
Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95
Tel.: 737 178 406

email: stanislava.holeckova@seznam.cz

Provádíme odstranění sněhu a ledu
ze střech pomocí horolezecké techniky
Výškové práce,oprav střech,
rizikové kácení
Beran Jan,Police nad Metují
Tel.: 604 566 623
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POLICKÉ PŮJČKY

www.pujcime-vam.cz

PRO ZAMĚSTNANCE
(i na dobu určitou)

PRO DŮCHODCE
(do 69 let nevyžadujeme ručitele)

PRO PODNIKATELE
(i začínající bez daňového přiznání)

PRO OSOBY NA MATEŘSKÉ

VOLEJTE 606 306 330
Zprostředkovatel pracuje pro PROFI CREDIT Czech a.s.
a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém
úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

25. leden 2011

27. leden 2011

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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JURSŮV STATEK SLAVNÝ
Vám nabízí nepasterované syrové plnotučné,

certifikované BIO mléko.

Pravidelné rozbory mléka. Veterinární dohled.
První registrovaný prodej Bio mléka
v náchodském okrese. Mléko ve skleněných
zálohovaných vratných lahvích.

Rozvoz až do domu zdarma.
Cena 15 Kč / l
omezené množství
bližší informace na tel:731/815 298
email: jursa.daniel@seznam.cz
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Obec Žďár nad Metují hledá provozovatele místního pohostinství.

NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY PRO PROVOZ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ
ve Žďáru nad Metují na návsi.

Nebytový prostor 159 m 2 - výčep, jídelna, kuchyně včetně příslušenství.
Vybavení – zařízená kuchyně, stoly, židle, základní nádobí a sklo.
Nabídky můžete podat do 31.1.2011
do 17 hod v kanceláři OÚ Žďár nad
Metují.

Společná prohlídka nebytových prostor
k pronájmu proběhne v pondělí 24.1.2011
v době 13 – 15 hod.

Bližší informace v kanceláři OÚ Žďár nad Metují, tlf. č. 491 541 142,
E-mail:obec.zdarnm@tiscali.cz.
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Prosincový mix
Štěpána Horáka

▲ 47. ročník Zimního táboření na Hvězdě

▲ Zpívání u suchodolské kapličky na Štědrý den

▲ Křest knihy Pavla Frydrycha v Pellyho domech

▲ V kostele byl vystaven staročeský betlém

▲ Křest knížky o Hvězdě - stylově na Hvězdě
▲ Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále…

▲ Předvánoční vytrubování a Betlémské světlo

▲ … s tradičním čertovským mokem
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 3 . ú n o ra 2 0 11
D is t r ibu c e : 9 . ú n or a 2 0 1 1
V yc há zí v ná kla du: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Současná podoba – kruhový objezd a Penny Market s parkovištěm
Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

